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enin, 29 Mei 2006, tragedi itu bermula. Lumpur panas menyembur dari
lubang hasil pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. Hari demi hari luapannya
semakin melimpah. Menenggelamkan berbagai bangunan dan fasilitas
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A

lokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara   (APBN) untuk pos anggaran Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang
digunakan untuk membayar ganti kerugian atas
penambahan cakupan wilayah penanganan masalah
sosial pada wilayah di luar Peta Area Terdampak (PAT)
adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam
rangka melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945.
Itulah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-X/2017 terkait
pengujian Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 4/2012 tentang Perubahan atas UU No.
22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2012, Kamis (13/12). Berita menarik mengenai alokasi APBN dan BPLS itu
pun dijadikan ‘Laporan Utama’ Majalah Konstitusi Edisi Januari 2013.
Sejumlah berita terjadi sepanjang Desember 2012. Misalnya, ada berita
“Otonomi Perguruan Tinggi Ciptakan Debirokratisasi”. Berita itu menyebutkan
otonomi di bidang akademik atau keilmuan, hanya dapat berkembang apabila
ada otonomi di bidang non-akademik. Otonomi Perguruan Tinggi dapat
berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan dana yang memadai dan
kewenangan mengelola organisasi secara mandiri untuk menyelenggarakan
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi tidak akan
mendapatkan dan menemukan kebenaran apabila terbelenggu oleh birokrasi
dan berbagai peraturan.
Termasuk juga berita “UU Sistem Budidaya Tanaman Akomodir Kebutuhan
Petani”. Pemerintah menjelaskan bahwa UU Sistem Budidaya Tanaman justru
mengakomodir kebutuhan petani dalam pengembangan budidaya tanaman.
Kemudian pada Januari 2013 antara lain ada berita sidang berjudul “MK:
Pemidanaan Akuntan Publik Lakukan ‘Manipulasi’ Inkonstitusional Bersyarat”
serta “MK Kabulkan Penarikan Kembali Uji UU Pemilu Legislatif”.
Selanjutnya ada berita non-sidang pada Januari 2013. Di antaranya, berita
“Mahfud MD: Konstitusi sebagai Dasar Mendirikan Bangsa yang Benar”. Juga
ada berita “Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi Terima Kunjungan Siswa MA
Asysyarifah Demak”.Lainnya, tetap ditampilkan informasi-informasi menarik
dalam rubrik tetap seperti ‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’,
‘Pustaka’, ‘Konstitusiana’, ‘Ragam Tokoh’ dan lainnya.
Itulah sekilas pengantar redaksi untuk Majalah Konstitusi Edisi Januari
2013. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Kepastian Hukum Korban Lumpur

P

enderitaan
tanpa
kepastian
hukum
warga
Sidoarjo
korban
semburan
lumpur Lapindo di luar peta
area terdampak sudah saatnya
berakhir. Pada 13 Desember
lalu, Mahkamah Konstitusi
menolak permohonan Letnan
Jenderal Mar. (Purn) Suharto,
Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi, dan Ali
Azhar Akbar. Ketiga Pemohon
itu menyoal konstitusionalitas
Pasal 18 UU No. 4/2012 tentang
APBNP dan Pasal 19 UU 22/2011 tentang APBN 2011.
Pasal 18 UU No. 4/2012 mengatur alokasi dana
penanggulangan lumpur Lapindo Sidoarjo sebagai ganti rugi
tanah dan bangunan di luar Peta Area Terdampak. Sedangkan
Pasal 19 UU No. 22/2001 mengatur alokasi anggaran untuk
kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, dalam
rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial
kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo.
Para Pemohon menilai, kedua pasal itu bertentangan dengan
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Mereka mendalilkan, peristiwa
Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur itu seharusnya
menjadi tangung jawab sepenuhnya pihak pelaksana pengeboran,
yaitu PT. Lapindo Brantas Inc. dan tidak dapat dibebankan kepada
pihak lain, apalagi kepada negara. Sebab, menurut mereka,
peristiwa tersebut murni disebabkan oleh kesalahan maupun
pelanggaran dalam melakukan teknik pengeboran.
Dalam menguji kedua pasal tadi, Mahkamah tidak saja
menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, namun juga melihat
kesesuaian kedua pasal tadi dengan UU 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan UU 32/ 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peta Area Terdampak yang disebut dalam Pasal 18 UU
No. 4/2012 tadi merupakan peta yang terkena dampak langsung
semburan dan luapan lumpur. Peta itu ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara Tim Nasional Penanggulangan Semburan
Lumpur Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan DPRD
Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 Maret 2007. Wilayah itu
ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc.
untuk membayar ganti kerugian berupa pembelian tanah dan
bangunan masyarakat.
Ternyata, dalam perkembangannya, semburan dan luapan
lumpur di Sidoarjo merembet pada sendi-sendi kehidupan
masyarakat yang berada di luar peta area terdampak. Untuk
membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat
di luar peta area terdampak itulah diperlukan kebijakan negara.
Penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial di
luar peta area terdampak itu kemudian diatur dalam Pasal 18
UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011. Sedangkan penanganan di
wilayah yang berada dalam peta area terdampak, tetap menjadi
tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc.

Dengan alokasi dana APBN tersebut, Mahkamah melihat,
bahwa alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah di luar
peta area terdampak merupakan bentuk tanggung jawab negara
untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
rakyatnya. Sebab, wilayah tersebut berada di luar peta yang
menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc.
Alokasi anggaran tersebut, menurut Mahkamah, adalah
bentuk tanggung jawab negara dalam rangka melaksanakan
amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jika tanggung
jawab itu tidak ikut dipikul pemerintah, rakyat Sidoarjo yang
berada di luar peta area terdampak akan mengalami penderitaan
tanpa kepastian hukum. Selain memberi kepastian hukum, alokasi
anggaran tersebut sekaligus pilihan yang tidak dapat dihindari
oleh negara sebagai wujud tanggung jawab negara.
Terlebih lagi, lanjut Mahkamah, Pasal 5 UU 24/2007
tentang Penanggulangan Bencana menentukan, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab
tersebut, menurut penjelasan pasalnya meliputi bencana alam,
bencana nonalam, dan bencana sosial.
Adapun bencana nonalam, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 1 angka 3 UU 24/2007, antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan salah
satu bentuk tanggung jawab Pemerintah, menurut Pasal 6 huruf e
UU 24/2007, meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan
bencana dalam APBN yang memadai. Hal itu juga ditegaskan
lagi dalam ketentuan Pasal 61 UU 24/2007. Mahkamah menilai,
alokasi dana dalam Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011
berkesesuaian dengan UU 24/2007.
Kemudian, Mahkamah menyinggung dua asas yang dikenal
dalam UU 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yakni asas pencemar membayar dan asas
tanggung jawab negara. Asas pencemar membayar berarti setiap
pengusaha yang menimbulkan pencemaran maupun kerusakan
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
Adapun asas tanggung jawab negara berarti negara menjamin
pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik
generasi masa kini maupun generasi mendatang.
Berdasarkan kedua asas tersebut, selain terdapat tanggung
jawab perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan,
juga terdapat tanggung jawab negara yang menjamin hak warga
negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu,
Mahkamah menilai, terlepas dari apakah peristiwa Lumpur
Lapindo diakibatkan oleh bencana alam atau bukan bencana
alam, di dalamnya terdapat tanggung jawab perusahaan, PT.
Lapindo Brantas Inc., untuk membayar ganti kerugian seluas
peta area terdampak, dan tanggung jawab negara di luar peta area
terdampak.
Tanggung jawab negara tersebut, menurut Mahkamah,
merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang harus
memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan
oleh konstitusi.
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SUARA PEMBACA

Ingin Berlangganan Jurnal Konstitusi dan “Procedding”
Salam Redaksi Majalah Konstitusi,
Perkenalkan saya perwakilan dari perguruan tinggi
STIHPADA (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda),
Palembang. Bersama dengan surat elektronik ini saya ingin
menanyakan bagaimana cara mendapatkan Jurnal Konstitusi dan
Procedding? Apakah ada kriteria tertentu?
Selain itu kami juga ingin berlangganan keduanya.
Bagaimanakah prosedurnya?
Terima kasih,

Jawaban Redaksi
Salam Pak Firman,
Seluruh bahan publikasi Mahkamah Konstitusi baik
Majalah, Jurnal, maupun Proceeding, dapat diperoleh secara
cuma-cuma. Untuk itu, Bapak dapat menyampaikan permohonan
langsung kepada Humas MK melalui alamat redaksi.
Namun perlu kami informasikan bahwa tidak setiap seminar
memiliki Proceeding yang dicetak.
Demikian dan terima kasih atas perhatian Bapak.

H. Firman F.Busroh, SH, M.Hum (stihpada@*****.com)
Dosen STIHPADA

Semoga membantu.
Redaksi Majalah Konstitusi

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”,
“Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, m erupakan rubrik yang berisikan pendapatpendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian
Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi
buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
4
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.

Konstitusi maya
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Pengadilan Syariah untuk Nikah dan Cerai

S

ingapura adalah negara kecil di kawasan Asia Tenggara
yang memiliki pengadilan khusus yang menangani
masalah syariah. Berdasarkan sejarah tertulis, Ordonansi
Muslim 1957 yang didirikan Pengadilan Syariah mulai
beroperasi pada tanggal 25 November 1958. Pengadilan Syariah
awalnya ditempatkan di sebuah bungalow di Taman Fort Canning
bersama-sama dengan Registry Nikah Muslim.
Pada tanggal 1 Januari 1978, Pengadilan Syariah
dipindahkan ke Bukit Mutiara dan pada tahun 1988 pindah ke
Departemen Masyarakat, Pemuda & Olahraga Pembangunan di
Thomson Road. Pada tanggal 21 Desember 2009, Pengadilan
Syariah pindah ke lokasi saat ini di Family Link @ Lengkok
Bahru.
Ordonansi Muslim 1957 dicabut oleh Administrasi
Hukum Muslim (AMLA) pada bulan Juli 1968. Undang-undang
mendefinisikan fungsi dan kekuatan dari tiga lembaga Muslim
kunci, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura, Registry Nikah
Muslim dan Pengadilan Syariah. Perbaikan dilakukan untuk UU
pada tahun 1999 dan 2009. Pada tahun 1999, Undang-undang itu
diamandemen untuk memperkuat kekuasaan Pengadilan Syariah
dan lebih banyak sumber daya yang disalurkan bagi Mahkamah
untuk mengelola kasus. Pada tahun 2009, lagi-lagi AMLA diubah
untuk membuatnya lebih mudah bagi umat Islam untuk menegakkan
Pesanan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. Pengadilan Syariah
akan tidak perlu lagi didaftarkan di Pengadilan Negeri sebelum
dilaksanakan. Individu dapat mengajukan keluhan di Pengadilan
Negeri atas pelanggaran perintah pengadilan Syariah.
Dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dari volume
warga Jakarta, Singapura adalah guru yang dapat dijadikan
teladan untuk urusan-urusan mengatur warga dari sisi ketertiban
hingga penegakan hukum. Bahkan untuk urusan pernikahan dan
cerai pun, pengadilan syariah adalah solusi negara atas kebutuhan
masyarakatnya.

ni adalah situs yang didesain untuk menolong pembaca
menjadi sosok yang memiliki Pikiran Jernih dan Tubuh
yang Sehat. Untuk itu, disediakan informasi tentang jasa
pelayanan mengenai: Pelatihan Sumber Daya Manusia,
khususnya soft skill (mindset, motivasi, decision making, dll),
Konsultasi Manajemen termasuk Jasa Pendirian Usaha (PT,
Yayasan, dan CV), hingga Konsultasi Kesehatan.
Bila Anda sebagai pekerja, artikel-artikel disajikan pada
menu etos kerja, pekerjaan, tenaga kerja dll yang bisa menambah
wawasan terhadap pekerjaan. Bila Anda sebagai HR Manager,
pelatihan pada menu public training dan in-house training
bisa dipertimbangkan untuk Anda berikan kepada pekerja di
perusahaan Anda. Bila ada masalah ketenagakerjaan, artikelartikel pada menu tenaga kerja bisa menjadi referensi bagi Anda
sebagai putra-putri Indonesia.
Bila Anda berencana memulai usaha, artikel-artikel
yang disajikan pada menu tenaga kerja, uang dan harta
dan usaha akan menambah wawasan Anda tentang dunia
usaha. Khusus pada menu usaha, disajikan informasi tentang
langkah-langkah mendirikan perusahaan dan yayasan.
Bila Anda ingin memulai bisnis dengan modal kecil, Anda
bisa memulai bisnis 4Life, yang disajikan di menu Kesehatan 4Life. Bisnis ini mungkin cocok dengan talenta Anda. Bila Anda
pengusaha, artikel-artikel disajikan pada menu tenaga kerja, uang
dan harta, public training, dan in-house training.
Situs Putra-Putri-Indonesia.com juga menampilkan
Pembukaan UUD 1945 dan memberikan catatan khusus agar para
pembaca merenungkan makna yang terkandung dalam isinya, di
samping menghafal seluruh isi di dalamnya.
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OPINI

Komitmen (Political Will) Menegakkan Ham
dalam Konstitusi dan Hasil Ratifikasi
Oleh Wahyu Nugroho, SHI., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

P

ada tanggal 10 Desember 1948 Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
memproklamasikan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 10
Desember 2012 ini telah genap berusia 64
tahun hari HAM sedunia. Konsekuensi Indonesia ikut
meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional
untuk
diimplementasikan
dalam
kehidupan
bermasyarakat menjadi suatu keharusan. Selain itu,
konstitusi sendiri yang memberikan amanah kepada
setiap penyelenggara negara, badan pembuat undangundang dan penyelenggara kekuasaan kehakiman
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu
didasarkan atas norma-norma HAM. Indonesia sebagai
negara hukum (rechtsstaat) tercermin di dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 mengandung filosofi perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak asasi
setiap warga negara.
Pemajuan HAM sejak awal reformasi hingga
saat ini merupakan salah satu agenda yang menjadi
prioritas pemerintah, dimulai masa pemerintahan
Presiden B.J. Habibie melalui adopsi langsung norma
hak asasi manusia ke dalam perubahan kedua UUD
1945 dan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM. Untuk memperkuat peraturan ini, pemerintah
mengeluarkan Keppres RI Nomor 129 Tahun 1998
mengenai pembentukan Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 periode
pertama dan saat ini sedang berlangsung RANHAM
2011-2014 sebagai pedoman nasional untuk menjamin
peningkatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Hal
tersebut terkait dengan tiga kewajiban pemerintah
terhadap warga negaranya, yakni melindungi (to
protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to
fulfill) hak-hak dasar kemanusiaan.
Konsistensi pemerintah indonesia dalam bentuk
political will (komitmen bersama) pasca ratifikasinya
berbagai instrumen internasional di bidang HAM
sesuai dengan spesifikasinya, antara lain International
Covenant on Economic, Social, And Cultural Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya) melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005 dan International Covenant
on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005. Terakhir pemerintah
meratifikasi Convention on the Rights of People with
Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang
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Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 dan International Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families (Konvensi Internasional mengenai
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya) melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2012.
Upaya memajukan HAM merupakan kewajiban
seluruh pemerintah Indonesia mulai dari Indonesia
merdeka hingga saat ini. Namun demikian, sesuai
dengan semangat demokrasi dan hak untuk berpendapat,
sejumlah pandangan para pakar, praktisi dan sejumlah
aktivis HAM terkait efektivitas instrumen HAM
internasional dalam implementasinya masih perlu
diperbaiki dan ada sebagian lain sudah menunjukkan
perubahan-perubahan yang cukup signifikan terhadap
masyarakat. Pendidikan HAM terus digalakkan
pemerintah dan perlu bersinergi dengan Komnas HAM,
unsur LSM dan akademisi turut serta memberikan
wawasan melalui pendidikan HAM kepada aparat
penegak hukum di daerah, pemerintah daerah dan
masyarakat akar rumput. Ratifikasi berbagai konvensi
internasional yang telah dilakukan pemerintah hingga
saat ini tentu menjadi hampa jika didasari hanya untuk
pencitraan baik di mata masyarakat nasional dan
internasional atau lip service semata, namun lebih dari
itu menjadi suatu kewajiban dan tugas bagi pemerintah
untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan
konvensi internasional yang ada untuk selaras dengan
kepentingan terbaik bagi warganegaranya. Upaya
ratifikasi tersebut juga merupakan salah satu batu
pijakan penting bagi Indonesia dalam melindungi hakhak warganegaranya.
Melihat political will pemerintah Indonesia
yang sangat kuat terhadap implementasi berbagai
instrumen HAM Internasional, maka perlu adanya
pemahaman oleh aparatur negara dan aparat penegak
hukum di daerah. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran
HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya (hak
ekosob), politik, agama, hukum, perburuhan serta
pertanahan dan lingkungan hidup menjadi keharusan
bagi pemerintah. Kasus konflik tanah di Mesuji
yang berujung kekerasan warga sipil dengan aparat
kepolisian menjadi pelajaran bagi kita semua.
Ke depannya berharap, agar para penyelenggara
negara, termasuk legislator dalam meracik produk
hukum yang berdimensi HAM dan seluruh lapisan
masyarakat memahami dan menjunjung tinggi

norma-norma HAM. Sekurang-kurangnya, publik
berharap DPR bersikap korektif dan kritis atas setiap
rencana kebijakan pemerintah yang mengabaikan dan
menafikan perspektif HAM. Indonesia termasuk salah
satu negara yang banyak meratifikasi instrumen HAM
Internasional dan tentunya menjadi konsekuensi
logis untuk diimplementasikannya. Hasil kajian
penulis ini menekankan kepada aspek struktur,
yakni pemahaman kepada badan legislasi, aparat
pemerintah dan aparat kepolisian tentang HAM dan
kultur dengan memerhatikan kearifan-kearifan lokal
dalam menegakkan norma HAM dan pemenuhan
hak-hak masyarakat sipil. Secara substansi hampir
norma-norma HAM tersebar di berbagai peraturan
perundang-undangan, walaupun masih ada yang
menjadi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga
terabaikan karena kebijakan pemerintah. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya pasal-pasal dalam
perundang-undangan dilakukan uji materiil (judicial
review) oleh para pemohon di Mahkamah Konstitusi
yang sarat dengan pelanggaran HAM. Contohnya
putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII2010 yang menguji Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal
9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU No. 4 tahun 2009,
dianggap menciptakan pengingkaran dari hak kolektif
masyarakat, khususnya hak atas penentuan nasib
sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber
daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum
minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan
mengambil hak masyarakat adat), serta hak atas
lingkungan hidup.
Adapun rekomendasi yang ditujukan kepada
pemerintah Indonesia pasca ratifikasi berbagai
instrumen HAM internasional antara lain: (1)
Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya
harmonisasi hukum nasional, agar sesuai dengan
standar HAM internasional sebagaimana diatur dalam
Konvensi; (2) Pemerintah Indonesia berkewajiban
untuk menyampaikan laporan inisial maupun
periodik mengenai implementasi konvensi-konvensi
internasional tersebut kepada komite terkait di
PBB, termasuk jika komite tersebut memintanya;
(3) Sebagaimana tercantum dalam konstitusi serta
peraturan perundangan-undangan terkait, Indonesia
memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
menyeluruh kepada seluruh penduduk Indonesia tanpa
diskriminasi, sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional sebagaimana diatur oleh konvensi; (4)

Perlunya dilakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah dan aparat penegak hukum, khususnya
kepolisian di daerah dalam evaluasi dari implementasi
berbagai konvensi HAM internasional; (5) Pemuatan
kearifan-kearifan lokal, kultur dan nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat (living law) senantiasa
diperhatikan oleh para penyelenggara di daerah dalam
pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM.
Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai “the
guardian constitution” atau pengawal konstitusi yang
dinilai oleh publik mampu berperan diantara pusaran
politik kekuasaan dan keadilan masyarakat untuk
mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, khususnya
di bidang HAM. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan
oleh pemerintah melalui undang-undang ketika
bertentangan dengan norma-norma HAM, diantaranya
yang sering dipermasalahkan oleh pemohon uji materiil
mengenai hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial
dan budaya serta hak kolektif (hak khusus dan hak
pembangunan). Ketiga kelompok HAM tersebut sudah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang menjadi
barometer dalam penegakan HAM oleh aparatur
pemerintahan dan aparat penegak hukum lainnya.
Mahkamah melindungi hak-hak tersebut dengan optik
hukum responsif dan hukum progresif melalui putusanputusannya. Teks hukum seharusnya mengikuti laju
dan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis,
agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif
kepada masyarakat. Eugen Ehrlich berpendapat hukum
yang baik itu hukum yang hidup dalam masyarakat (the
living law) dan Von Savigny, pelopor mazhab sejarah
mengatakan hukum itu ditemukan dalam masyarakat.
Negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
mengandung makna segala perbuatan dan tindakan
warga negara di dalamnya, khususnya penyelenggara
negara didasarkan atas hukum, dalam arti peraturan
(asas legalitas). Salah satu karakteristik negara hukum
(legal state) sebagaimana digagas oleh profesor Jimly
Ashiddiqie ialah perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan HAM merupakan amanah konstitusi
untuk dijalankan para penyelenggara negara. Semoga
para penyelenggara negara dalam lingkaran trias
politica sadar berkonstitusi dan mampu memahami serta
menjalankan norma-norma HAM sebagai konsekuensi
logis keikutsertaan dalam berbagai ratifikasi perjanjian
HAM Internasional
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MK: Negara Bertanggung Jawab
Dalam Persoalan Lumpur Lapindo!

Ekspresi pengunjung
sidang saat
mendengarkan
pembacaan putusan
Perkara No. 53/PUUX/2012, Kamis (13/12) di
Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/GANIE

S

enin, 29 Mei 2006, tragedi itu
bermula. Lumpur panas menyembur
dari lubang hasil pengeboran PT.
Lapindo Brantas Inc. Hari demi
hari luapannya semakin melimpah.
Menenggelamkan berbagai bangunan
dan fasilitas publik disekitarnya.
Kalkulasi kerugian pun tak sedikit, hingga akhirnya
melahirkan sengketa.
Berbagai kajian dilakukan. Para ilmuan
menganalisis melalui pendekatan berdasarkan
keahlian masing-masing. Dua kutub pandangan
muncul. Ada yang menganggap lumpur tersebut
meluap karena kelalaian yang dilakukan oleh PT.
Lapindo saat melakukan pengeboran, namun tak
sedikit yang beranggapan hal itu murni merupakan
bencana alam. Debat pun semakin panas. Sebab, hasil
kajian ini berimplikasi pada siapa yang seharusnya
bertanggung jawab. Apakah hanya PT. Lapindo saja,
ataukah Pemerintah perlu turun tangan dalam konteks
penanggulangan bencana.
Akhirnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat merumuskan Pasal 18 Undang-Undang No.
4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara 2012 serta Pasal 19
Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Kedua pasal
ini, pada intinya mengatur tentang alokasi anggaran
untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS). Dengan kata lain, adanya ketentuan ini
menegaskan bahwa Pemerintah turut bertanggung
jawab menanggung kerugian yang telah diakibatkan
adanya luapan lumpur tersebut.
Namun kemudian, kedua pasal itu dipersoalkan
oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi.
Alasannya, pemerintah tak perlu ikut menanggung
“dosa” PT. Lapindo yang disebabkan oleh kelalaian
mereka sendiri. Lumpur tersebut keluar dari perut
bumi, menurut mereka, sepenuhnya karena kesalahan
prosedur pengeboran.
Lalai dan Harus Bertanggung Jawab
Dalam permohonan pengujian undang-undang
yang diregistrasi dengan nomor 53/PUU-X/2012
tersebut, para Pemohon berpandangan, terjadinya
Kasus Lumpur Lapindo merupakan kelalaian orangperorang, yang dalam hal ini ialah pihak swasta
perusahaan PT. Lapindo Brantas Inc. Oleh karena itu,
menurut mereka, tidak mempunyai alasan hukum yang

kuat ketika dana APBN yang salah satu sumbernya
adalah dari hasil pembayaran pajak oleh mereka,
digunakan untuk membayar kewajiban pihak PT.
Lapindo.
“Kasus Lumpur Lapindo bukanlah bencana
alam yang kemudian harus menjadi beban kewajiban
negara untuk menyelesaikan persoalan kewajiban
memberikan ganti kerugian kepada masyarakat/warga
korban semburan lumpur panas,” tegas para Pemohon
yang terdiri dari Letnan Jenderal Mar. (Purn) Suharto,
Tjuk Kasturi Sukiadi seorang pensiunan PNS, dan Ali
Azhar Akbar yang sehari-harinya berprofesi sebagai
penulis dan peneliti lepas.
Untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon
telah menghadirkan enam ahli dan dua saksi. Hadir
sebagai ahli R.P Koesoemadinata, Kersam Sumanta,
Susila Lusiaga, Mustiko Saleh, Aidul Fitriciada, dan
Arimbi Heroepoetri. Sedangkan sebagai saksi, Rudi
Farid Hidayat dan Abdul Rokhim.
Pada dasarnya, seluruh ahli pemohon
berkesimpulan bahwa semburan lumpur diakibatkan
oleh ulah PT. Lapindo yang tidak menaati prosedur
yang telah ditentukan dalam melakukan pengeboran.
Konsekuensinya, seluruh kerugian yang dimunculkan
akibat luapan lumpur tersebut, sepenuhnya harus
ditanggung oleh PT. Lapindo, tanpa campur tangan
Pemerintah. Apalagi, anggaran BPLS dicantumkan
dalam APBN yang seharusnya digunakkan untuk
kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk membantu
korporasi atau pihak swasta yang lalai dalam
menjalankan usahanya.
Dalam
penjelasannya,
Koesoemadinata
mengungkapkan, American Association of Metrology

Geologis pada pertemuan ilmiahnya di Cape Town Afrika
tahun 2008 pernah membahas secara khusus masalah
ini. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak diberikan
kesempatan untuk mengajukan apa pendapatnya dan
kemudian secara spontan pada waktu itu dilakukan jajak
pendapat atau voting di antara para ahli geologi kaliber
dunia yang hadir pada kesempatan itu.
Hasilnya, kata dia, 42 berpendapat akibat
pemboran, dan hanya tiga ahli yang setuju bahwa
persitiwa tersebut adalah bencana alam. “Dan itu pun,
3 ahli itu yang dari Indonesia,” imbuhnya. Namun
demikian, pada kenyataanya, pihak PT. Lapindo
Brantas dan BP Migas tetap menolak hasil Cape Town
dan kontroversi berlanjut di Indonesia, meskipun di
luar negeri sudah dianggap selesai.
“Kesimpulannya gunung api lumpur Sidoarjo,
memang mirip dengan gejala alamiah, tetapi dalam
hal ini sulit untuk dijelaskan oleh sebab alamiah.
Semburan lumpur pada Sidoarjo erat hubungannya
dengan kesulitan yang dialami pembuangan sumur
Banjar Panji. Dengan demikian sumur semburan
lumpur panas Sidorajo telah jelas dan secara gamblang
disebabkan karena kesalahan penanganan pembuangan
sumur Banjar Panji,” tegas Koesoemadinata yang
diamini oleh para ahli lainnya.
Akan tetapi, setelah melalui persidangan yang
cukup panjang, Mahkamah berkesimpulan, permohonan
para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan
hukum. “Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya.,” ujar Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD didampingi delapan
Hakim Konstitusi, saat sidang pembacaan putusan,
Kamis (13/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ketentuan yang diuji oleh para Pemohon:
Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012:
Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:
a.
pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki,
Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan);
b.
bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah
dan bangunan di luar peta area terdampak pada sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring,
Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
c.
bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan
pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012:
(1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo,
anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012 dapat
digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur”, termasuk di dalamnya penanganan tanggul
utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kah Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar
Rp. 155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
(2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Pemerintah.
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Pihak Pemerintah sedang
menyimak paparan
Ahli Pemohon R.P
Koesoemadinata dalam
sidang Mendengarkan
Keterangan DPR dan
saksi/ahli dari Pemohon,
Selasa (7/8) di Ruang
Sidang Pleno MK.

Humas MK/GANIE

“Pasal 18 UU 4/2012 dan Pasal 19 UU 22/2011
ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan
upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo serta
penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial
kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo,”
tulis Mahkamah dalam pendapat hukumnya.
Pada
prinsipnya,
menurut
Mahkamah,
adanya alokasi dana APBN tersebut sebenarnya
tidak menghilangkan kewajiban PT. Lapindo untuk
memberikan ganti rugi kepada para pihak yang terkena
dampak lumpur. Karena dalam perkembangannya,
dampak kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar,
tidak hanya dialami oleh masyarakat yang berada di
wilayah Peta Area Terdampak (PAT) saja, namun juga
pihak-pihak yang berada di luar wilayah PAT.
PAT merupakan peta yang mencerminkan
wilayah yang terkena dampak langsung semburan
dan luapan lumpur. Wilayah di dalam PAT merupakan
wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawab
PT. Lapindo selaku perusahaan swasta pemegang
Kontrak Production Sharing (KPS) Blok Brantas
untuk membayar ganti kerugian dengan melakukan
pembelian atas tanah dan bangunan masyarakat yang
terkena dampak.
PAT yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret
2007 tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan
menyeluruh sesuai dengan kesepakatan bersama antara
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur
Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
dan DPRD Kabupaten Sidoarjo. PAT dimaksudkan
untuk memberikan kepastian tanggung jawab atas
wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan
luapan lumpur.
“Semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo ternyata
memiliki keunikan tersendiri dengan pergerakan yang
lambat dan penuh dengan ketidakpastian serta tidak
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terduga dan sangat sulit untuk diprediksi. Semburan
dan luapan lumpur Lapindo ternyata tidak hanya
berdampak terhadap wilayah yang berada di dalam
PAT, namun telah berdampak luas terhadap sendisendi kehidupan masyarakat yang berada di luar PAT,”
papar Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara
dalam penanggulangan semburan lumpur dan
penanganan masalah sosial untuk membantu dan
mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat
yang berada di luar PAT. Dengan adanya PAT dan di
luar PAT, kebijakan penanggulangan semburan lumpur
dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
di Sidoarjo dapat dilakukan secara terukur dan
rasional, serta akan memberikan kepastian tanggung
jawab antara pemerintah dan perusahaan terhadap
masyarakat.
“Tidak berarti meniadakan kewajiban dan
tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. atas
penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu
membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan
bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur
Sidoarjo pada wilayah PAT. Dalam hal ini, terdapat
pembagian tanggung jawab antara PT. Lapindo Brantas
Inc. yang menangani ganti kerugian di areal PAT dan
Pemerintah untuk di luar areal PAT,” ungkap Anwar.
Menurut Mahkamah, alokasi anggaran untuk
menyelesaikan masalah yang timbul di luar PAT
adalah bentuk tanggung jawab negara untuk membantu
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya
yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. Lapindo karena
berada di luar area PAT yang telah disepakati bersama.
“Alokasi anggaran tersebut adalah bentuk tanggung
jawab negara dalam rangka melaksanakan amanat
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat,” ungkap
Mahkamah.
Malah sebaliknya, jika Pemerintah tidak ikut
memikul tanggung jawab untuk mengatasi masalah

yang diderita oleh rakyat Sidoarjo yang berada di
luar wilayah PAT yang tidak ditetapkan menjadi
tanggung jawab PT. Lapindo, maka rakyat Sidoarjo
yang berada di luar PAT akan mengalami penderitaan
tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah
di luar PAT, adalah memberikan kepastian hukum dan
pilihan yang tidak dapat dihindari oleh negara yang
memikul tanggung jawabnya untuk bersama-sama
mengatasi masalah yang dihadapi warganya.”
Pandangan tersebut, juga telah sesuai dengan
amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang menentukan adanya asas pencemar membayar di
satu sisi, dan asas tanggung jawab negara di sisi lain.
Berdasarkan kedua asas tersebut, Mahkamah
berpendapat, selain terdapat tanggung jawab
perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan,
juga terdapat tanggung jawab negara khususnya
tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga
negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pendapat Mahkamah ini, juga linier dengan
argumentasi Pemerintah dan DPR yang menyatakan
bahwa ketentuan berupa alokasi anggaran tersebut
sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
Bahkan, dana itu dikucurkan dalam rangka
melaksanakan amanah Konstitusi.
Dalam keterangannya, tiga ahli Pemerintah
yang terdiri dari Hefrizal Handra, Miko Kamal, dan Zen
Zanibar, pada dasarnya berpandangan bahwa tindakan
negara mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk
para korban lumpur di Sidoarjo adalah sudah tepat
dan sejalan dengan konstitusi. “Penyediaan anggaran
untuk mengatasi dampak semburan lumpur Lapindo

menurut pemahaman saya adalah sangat rasional
karena digunakan terutama untuk mengembalikan
peranan infrastruktur wilayah yang dibutuhkan banyak
orang,” ungkap Hefrizal.
Dengan kata lain, menurutnya, untuk mengatasi
dampak dari semburan lumpur, tidak hanya sekadar
persoalan relokasi penduduk dan pembelian
penggantian tanah dan bangunan penduduk, tetapi juga
mengembalikan fungsi-fungsi ekonomi dan pelayanan
dari wilayah tersebut. “Adalah sangat tidak manusiawi
kalau negara membiarkan sebagian rakyatnya menderita
dan tidak bijak jika membiarkan roda perekonomian
wilayah terganggu akibat rusaknya infrastruktur.”
Bahkan, menurut Miko Kamal, negara wajib
membantu para korban. “Kehadiran negara wajib
hukumnya dan penganggaran itu merupakan
pengejawantahan
dari
frasa
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Zen Zanibar menambahkan, sepanjang APBN
digunakan untuk membantu warga negara yang
mengalami penderitaan, dalam hal ini adalah semburan
dan luapan lumpur, maka pembebanan kepada APBN
dapat dibenarkan. Meskipun, kerugian-kerugian lain
tetap menjadi tanggung jawab korporasi dalam hal ini
PT Lapindo sebagai pihak yang melakukan kelalaian
dan kekuranghati-hatian sebagaimana dimaksud
putusan Mahkamah Agung Nomor 2710K/Pdt/2008
yang sudah mengikat (inkracht van gewisde).
“Meluasnya semburan lumpur ke luar dari area
terdampak mengakibatkan penderitaan bagi warga
yang berada di luar area tanggung jawab PT Lapindo
Brantas. Maka Pemerintah sebagai atas nama negara harus
segera mengambil kebijakan sebagai tugas konstitusional
negara terhadap warga,” jelas Zen. (Dodi)
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Tiga ahli yang dihadirkan
Pemerintah Miko Kamal
(kanan), Hefrizal Handra
(tengah) dan Zen Zanibar
(kiri), saat memberikan
jawaban atas pertanyaan
Majelis Hakim dalam
Sidang Mendengarkan
Keterangan Ahli dari
Pemerintah, Rabu (19/9) di
Ruang Sidang Pleno MK.
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PUU APBNP TA 2012

Penyesuaian Harga BBM Konstitusional
Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-X/2012
Muhammad Hafidz (baju putih), didampingi
Pemohon lain dalam sidang putusan pengujian UU
APBNP TA 2012, Kamis (13/12).

P

engujian terhadap ketentuan
Undang-Undang No. 4/2012
tentang Perubahan Atas UU
No. 22/2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (UU APBNP TA 2012),
berakhir dengan ditolaknya permohonan
Perkara No. 43, 45, dan 46/PUU-X/2012.
Sedangkan permohonan perkara lainnya
tidak dapat diterima, yaitu Perkara No. 42
dan 58/PUU-X/2012.
Dalam pertimbangan putusannya,
Kamis (13/12), Mahkamah menyatakan
menolak permohonan Perkara No. 43, 45,
dan 46 mengenai pengujian UU APBNP
tersebut. Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP
menyatakan, “Harga jual eceran BBM
bersubsidi tidak mengalami kenaikan,
kecuali dalam hal harga rata-rata minyak
mentah Indonesia (Indonesian Crude
Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan
mengalami kenaikan atau penurunan
lebih dari 15% (lima belas persen) dari
harga ICP yang diasumsikan dalam
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012,
Pemerintah berwenang untuk melakukan
penyesuaian harga BBM bersubsidi dan
kebijakan pendukungnya”. Penjelasan
Pasal 7 ayat (6a) dinyatakan bahwa “Yang
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dimaksud dengan harga rata-rata minyak
mentah Indonesia dalam kurun waktu
berjalan adalah realisasi harga rata-rata
minyak mentah Indonesia selama 6 (enam)
bulan terakhir.”
Menurut Mahkamah, Pasal 7 ayat
(6a) dan Penjelasannya tidak berarti
Pemerintah menaikkan harga BBM tanpa
persetujuan DPR. Karena pemberian
wewenang kepada Pemerintah untuk
menyesuaikan harga BBM dalam pasal
tersebut berdasarkan hasil pembahasan
antara Pemerintah dan DPR. Waktu enam
bulan justru memberikan kepastian hukum,
karena Pemerintah harus memperhatikan

Pasal 7 ayat (6a) dan
Penjelasannya tidak berarti
Pemerintah menaikkan harga
BBM tanpa persetujuan DPR.
Pemberian wewenang kepada
Pemerintah untuk menyesuaikan
harga BBM dalam pasal tersebut
berdasarkan hasil pembahasan
antara Pemerintah dan DPR.

harga rata-rata minyak mentah Indonesia
dalam kurun waktu enam bulan sejak UU
APBNP tersebut diundangkan (31 Maret
2012) baru dapat menyesuaikan harga
BBM.
"Jika dalam kurun waktu enam
bulan tersebut harga rata-rata minyak
mentah Indonesia tidak mengalami
kenaikan atau penurunan lebih dari 15%
dari harga ICP yang diasumsikan dalam
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012,
maka harga jual eceran BBM bersubsidi
tidak disesuaikan. Terlebih lagi, faktanya
harga eceran BBM bersubsidi juga tidak
mengalami kenaikan," demikian pendapat
Mahkamah.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
Pasal 7 ayat (6a) tidak bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Sedangkan
mengenai dalil yang menyatakan pasal
a quo bertentangan dengan Pasal 33
Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 karena
menyandarkan pada mekanisme pasar,
Mahkamah menyatakan pertimbangan di
atas dinyatakan berlaku untuk dalil ini.
Sementara itu terhadap Perkara No.
45, Mahkamah menyatakan walaupun
secara materiil antara Perkara No. 43
dengan 45 didasarkan pada batu uji
berbeda, Mahkamah menilai substansi
yang dimohonkan pengujian adalah sama.
“Baik secara formil pembentukannya
maupun secara materiil, tidak bertentangan
dengan UUD 1945,” tegasnya.
Permohonan Mutatis Mutandis
Hal serupa juga disampaikan
Mahkamah untuk Perkara No. 46.
Menurut Mahkamah, walaupun batu uji
permohonan dalam permohonan tersebut
adalah Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28A
UUD 1945, akan tetapi alasan-alasan
permohonannya hakikatnya sama dengan
alasan permohonan Perkara No. 43

yang telah diputus ditolak. “Oleh karena
itu, (permohonan Pemohon) mutatis
mutandis,” terang Mahkamah.
Sedangkan dalam pengujian Pasal
7 ayat (6a) APBNP, untuk Perkara No.
42 dan 58/PUU-X/2012, Mahkamah
menyatakan
permohonan
Para
Pemohon tidak dapat diterima. Menurut
Mahkamah, permohonan Pemohon telah
dipertimbangkan dalam putusan MK No.
43. Sedangkan permohonan terkait batu
uji lainnya, menurut Mahkamah, para
Pemohon No.42 tidak menguraikan secara
jelas alasan-alasan yang menjadi dasar
permohonannya. Selain itu permohonan
para Pemohon terhadap Pasal 28D Ayat
(2), Ayat (3), dan Ayat (4) UUD 1945
adalah tidak jelas dan kabur (obscuur
libel).
Mengenai Perkara No. 58, menurut
Mahkamah, pengujian pasal tersebut
telah diputus MK, sehingga permohonan
perkara ini ne bis in idem. MK menyatakan,

“Amar putusan, mengadili, menyatakan
permohonan para Pemohon mengenai
pengujian Pasal 7 ayat (6a) tidak dapat
diterima, dan Menolak permohonan para
Pemohon untuk selain dan selebihnya.”
Pengujian UU APBNP ini diajukan
oleh Perhimpunan Magister Hukum
Indonesia (PMHI), Penegakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran
dan Keadilan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (PEMBELA NKRI), Eddy
Wesley Parulian Sibarani, Masyur
Maturidi, dan M. Fadhlan Hagabean
Nasution (Perkara No. 42). Kemudian,
Perkara No. 43 diajukan oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),
Federasi Serikat Buruh Indonesia
(FSBI), dan Federasi Serikat Pekerja
Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK).
Sementara M. Komarudin, Ketua Umum

Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI)
dan Muhammad Hafidz dengan Perkara
No. 45, serta Ahmad Daryoko Presiden
Konfederasi Serikat Nasional (KSN),
Kgs. Muhammad Irzan Zulpakar, Mukhtar
Guntur Kilat dkk untuk Perkara No. 46.
Perkara No. 58 ini dimohonkan
beberapa Pemohon yaitu Indonesian
Human Rights Committee For Social
Justice (IHCS),
Forum Indonesia
Untuk Transparansi Anggaran (FITRA),
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat (P3M), Prakarsa Masyarakat
Untuk Negara Kesejahteraan dan
Pembangunan Alternatif (PRAKARSA),
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha
Kecil (ASPPUK), Trade Union Rights
Centre (TURC), Koalisi Rakyat Untuk
Keadilan Perikanan (KIARA), dan Dani
Setiawan (Ketua Koalisi Anti Utang).
(Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Akuntan Publik

MK: Pemidanaan Akuntan Publik Lakukan
“Manipulasi” Inkonstitusional Bersyarat

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan mengabulkan
sebagian
permohon
Pengujian Undang-Undang
(PUU) No. 5/2011 tentang Akuntan Publik
(UU Akuntan Publik) - Perkara No. 84/
PUU-IX/2011 - pada Kamis (3/1) sore
di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon
adalah M. Achsin, Anton Silalahi, Yanuar
Mulyana, Rahmat Zuhdi, dan Zainudin.
Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan
Publik, menurut Pemohon, memuat
ancaman pidana yang di dalamnya terdapat
kata “manipulasi” sehingga menimbulkan
permasalahan konstitusionalitas bagi
para Pemohon sebagai profesional dalam
bidang akuntan publik, yakni pembatasan
pemanfaatan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi untuk kemajuan dan
kesejahteraan, ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan, ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan
perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Terhadap permasalahan tersebut,
menurut Mahkamah dalam putusannya,
sesuai dengan pengertiannya dalam
perspektif bahasa, kata “manipulasi”
memang telah nyata-nyata menimbulkan
ambiguitas. Bahwa dalam membuat
opininya, akuntan selalu melakukan
“manipulasi”
terhadap
data
yang
diperolehnya untuk diolah, supaya dapat
disajikan sesuai dengan maksud dan
tujuannya. Hal demikian merupakan
pengertian yang tidak dapat digolongkan
sebagai suatu perbuatan yang jahat.
“Sehingga, adanya kata ‘manipulasi’
juga menimbulkan dilema bagi akuntan.
Karena pada satu sisi, akuntan dituntut
untuk menyajikan data yang baik dengan
melalui cara memanipulasi. Namun di
sisi lain, menurut Pasal 55 UU Akuntan
Publik, manipulasi merupakan unsur
tindak pidana. Oleh karena itu kata
‘manipulasi’ dalam Pasal 55 UU Akuntan
Publik
menimbulkan
permasalahan
konstitusionalitas sebagaimana tersebut di
atas,” papar Majelis Hakim.
Berdasarkan
uraian
tersebut,
menurut Mahkamah, kata “manipulasi”
sepanjang dilakukan berdasarkan standar
profesi akuntan adalah perbuatan yang
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Pemerintah diwakili K. A. Badaruddin sedang menyampaikan keterangan dalam
pengujian UU Akuntan Publik, Kamis (2/2).

legal. Kata “manipulasi” dalam Pasal 55
yang juga berlaku dalam Pasal 56 UU
Akuntan Publik harus dimaknai sebagai
perbuatan yang didasari dengan niat jahat
untuk mencari keuntungan bagi dirinya
ataupun pihak lain secara melawan hukum
berdasarkan alat bukti permulaan yang
cukup. Pasal yang mengandung rumusan
itu dapat dibenarkan secara konstitusional,
apabila dibaca dengan syarat-syarat
tersebut, karena tugas dan fungsi akuntan
publik, dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh seorang akuntan.
“Manipulasi yang dilakukan oleh
seorang akuntan berdasarkan standar profesi
harus diartikan berbeda dengan pengertian
yang terdapat di dalam hukum pidana. Kedua
pengertian yang berbeda dari suatu kata
di dalam peraturan perundang-undangan
adalah merupakan hal yang dimungkinkan
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,” ungkap
Majelis Hakim.
Oleh karena itu Pasal 55 dan Pasal
56 UU Akuntan Publik yang di dalamnya
terdapat kata “manipulasi” harus dibaca
dengan makna sebagai perbuatan yang

Humas MK/Ganie

jahat dalam rangka perlindungan bagi
masyarakat, atau bahkan bagi profesi
akuntan publik sendiri, dari perilaku jahat
seorang akuntan publik.
“Berdasarkan seluruh pertimbangan
di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil
para Pemohon beralasan menurut hukum
untuk sebagian,” tegas Ketua Pleno Moh.
Mahfud MD yang didampingi para hakim
konstitusi lainnya.
Dissenting Opinion
Dalam
persidangan,
salah
seorang
Hakim
Konstitusi
Maria
Farida Indrati menyatakan pendapat
berbeda atau dissenting opinion. Maria
berpendapat bahwa UU Akuntan Publik
adalah undang-undang yang mengatur
tentang suatu kelembagaan atau organisasi
profesi, sehingga tidak tepat jika di
dalamnya mengatur pula tentang ketentuan
sanksi pidana. Sebagai suatu peraturan
organisatoris, seharusnya pelanggaran
terhadap peraturan tersebut diselesaikan
secara organisatoris pula, sesuai dengan
kode etik dari organisasi yang bersangkutan.
(Nano Tresna Arfana/mh)

PUU Pemilu Legislatif

Ahli: Penetapan Alokasi Kursi Tidak Sistematis

P

enetapan alokasi kursi dalam
lampiran UU No. 8/2012
tentang
Pemilihan
Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD
(UU Pemilu Legislatif) tidak sistematis.
Namun dilakukan secara acak dan tidak
menunjukkan ada satu metode yang
digunakan.
Kalaupun ada metode alokasi
kursi yang digunakan dalam UU Pemilu
Legislatif, metode tersebut sangat tidak
stabil. Sebab perubahan kursi tidak
mengakibatkan
perubahan
proporsi
rasio dari alokasi terhadap alokasi kursi.
Demikian disampaikan Didik Achdijat,
Ahli yang diajukan Pemohon uji materi UU
Pemilu Legislatif.
“Jika saya boleh menyarankan,
sebaiknya dilakukan perhitungan ulang
dengan menggunakan satu metode, mungkin
yang termudah adalah metode Daniel
Webster,” saran Didik sebagai Ahli.
Sidang kali keempat untuk Perkara No.
96/PUU-X/2012 - Pengujian Pasal 22 ayat
(4) dan lampiran UU Pemilu Legislatif ini
beragendakan mendengar keterangan Ahli.
Persidangan dilaksanakan oleh sembilan
hakim konstitusi yang diketuai oleh Moh.
Mahfud MD pada Rabu (13/12).
Didik memaparkan, berbagai metode
yang pernah digagas oleh matematikawan
Pemilu, yaitu Daniel Webster, Andre
Sainte Lague, Horst Friedrich Niemeyer,
Thomas Hare, Victor D’Hondt, Thomas
Jefferson. Untuk mengetahui metode suatu
metode disebut bagus, perlu dilakukan
pengukuran proporsionalitas yang meliputi
tiga hal. Pertama, membandingkan
proporsi populasi dengan rasio alokasi.
Kemudian rasio alokasi dengan rasio
populasi. “Mungkin istilahnya sama tetapi
sebetulnya berbeda,” terangnya.
Kedua, pengukuran mengenai
keterlebihan
keterwakilan
(overrepresented). Ketiga, kestabilan atau
keadilan metode alokasi. Dalam kestabilan
atau keadilan ini diukur pemindahan
kursi dari suatu daerah ke daerah lainnya.
Misalnya untuk pulau Sumatera terjadi overrepresented di Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Barat, Bangka Belitung,
Kepulauan Bangka Belitung, dan yang
mengalami kekuarangan perwakilan adalah
Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera
Selatan. Untuk Jawa, hampir seluruh Jawa

Ahli Pemohon Didik Achdijat memberi keterangan dalam pengujian UU No. 8/2012 tentang Pemilu
Legislatif, Rabu (13/12) siang, di Ruang Sidang Pleno.

mengalami kekurangan kecuali Jawa Tengah
yang mengalami kelebihan keterwakilan.
Sementara kekurangan keterwakilan terbesar
adalah Jawa Barat.
“Nah, dari sini kita bisa lihat
bagaimana sebetulnya kalau metode alokasi
ini diterapkan pada sistem pemilu kita,
bagaimana bentuk penyimpangannya,”
dalil Didik.
Metode Pembagi
Perkembangan berikutnya, lanjut
Didik, metode pembagi ini menjadi satu
pembagi yang memungkinkan jumlah
pembulatan sama dengan jumlah kursi.
Jadi semua pecahan dibulatkan ke bawah
kemudian dijumlahkan, dicari sampai jumlah
ini memenuhi jumlah 560 atau jumlah kursi
yang akan dibagi.
“Kerugiannya
adalah
karena
pembulatan ke bawah untuk daerah
pemilihan yang jumlah pecahannya atau
jumlah kursi pembagian besarnya di
bawah 1, maka dia tidak mendapatkan
kursi. Karena keadaan itu muncul pendapat
Adams mantan Presiden Amerika ke-4,
dia membuat hampir sama dengan De
Hont atau dengan Jefferson, tetapi dia
melakukan pembulatan ke atas. Jadi semua
dibulatkan ke atas, yang 0,0001 menjadi 1,
yang 0,9 juga 1,” urai Didik.
Seperti diketahui, uji materi UU
Pemilu Legislatif ini diajukan oleh
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) dan Perkumpulan Indonesia

Humas MK/Ganie

Parliamentary Center (IPC). Pasal 22 ayat
(4) UU Pemilu Legislatif menyatakan,
“Penentuan daerah pemilihan anggota
DPR dilakukan dengan mengubah
ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu
terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat
(2).” Kemudian, Lampiran UU Pemilu
Legislatif terdapat tabel yang memberi
informasi mengenai pembagian Daerah
Pemilihan anggota DPR RI.
Menurut Para Pemohon, lampiran
yang ditetapkan dalam UU Pemilu
Legislatif tidak menggunakan metode
penghitungan dan penetapan yang jelas.
Lampiran tersebut merupakan lampiran
yang sama dalam UU No. 10 Tahun
2008. Sedangkan dalam pemilihan
dan pengalokasian kursi DPR dalam
Pemilu 2009, tidak menggunakan prinsip
kesetaraan secara konsisten sehingga
beberapa provinsi mengalami overrepresented dan beberapa provinsi lainnya
mengalami under-represented.
Pengalokasian kursi DPR ke
provinsi dan Dapil dalam Pemilu 2009
yang mengabaikan prinsip kesetaraan
dan tidak menggunakan metode yang
jelas, mengakibatkan beberapa provinsi
mengalami over-represented (jumlah
kursi melebihi dari yang seharusnya)
dan
beberapa
provinsi
lainnya
mengalami under-represented (jumlah
kursi kurang dari yang seharusnya). (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG
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SIDANG

PUU MD3 dan UU P3

APKASI Dukung Penguatan DPD untuk Penyaluran
Aspirasi Daerah

Ketua Umum APKASI Isran Noor, didaulat menjadi
Saksi Pemohon dalam sidang uji materi UU MD3
dan UU P3 di persidangan Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (19/12) siang.

A

sosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (APKASI)
menyatakan UU No. 27/2009
tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (UU MD3) dan UU No. 12/
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU P3) telah
mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Republik Indonesia. Sebab
kedua UU tersebut tidak melibatkan DPD
dalam pengajuan maupun persetujuan
rancangan
undang-undang. Terlebih
lagi saat proses legislasi UU yang
mengharuskan adanya peran DPD, antara
lain RUU tentang Pemerintah Daerah,
RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah,
dan RUU tentang Desa.
“Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia terus memperjuangkan
realisasi otonomi daerah seluas-luasnya
secara utuh dan bertanggung jawab,
sangat berkepentingan untuk menyalurkan
aspirasi daerah melalui DPD RI dalam
proses legislasi.” ujar Ketua Umum
APKASI, Isran Noor saat didaulat menjadi
saksi Pemohon dalam sidang uji materi
UU MD3 dan UU P3 di persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(19/12) siang. Sidang Pleno Perkara No.
92 dan 104/PUU-X/2012 ini beragendakan
mendengar keterangan saksi/ahli.
Isran beralasan anggota DPD RI
dipilih oleh rakyat dengan perolehan
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suara yang secara umum jauh di atas
perolehan suara rata-rata anggota DPR RI.
Dengan begitu, anggota DPD memiliki
dukungan dan legitimasi politik yang
kuat di daerah masing-masing atau di
provinsi yang diwakilinya. Sebagai bentuk
tanggung jawab politik kepada konstituen,
menurut Isran, DPD berkewajiban untuk
memperjuangkan aspirasi daerah.
Sementara itu, DPD RI selaku
Pemohon untuk perkara Nomor 92/PUUX/2012, menghadirkan 3 orang ahli, yaitu
Prof. Dr. Saldi Isra, Dr. Maruarar Siahaan,
S.H., Prof. Maswadi Rauf. Saldi Isra
menyatakan, konstruksi hukum Pasal 22D
UUD 1945 adalah fakta konstitusional

Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia terus
memperjuangkan realisasi
otonomi daerah seluas-luasnya
secara utuh dan bertanggung
jawab, sangat berkepentingan
untuk menyalurkan aspirasi
daerah melalui DPD RI dalam
proses legislasi.

yang tidak terbantahkan. Begitu pula
hadirnya DPD sebagai salah satu kamar
di lembaga perwakilan rakyat Indonesia,
menjadi fakta yang tidak terbantahkan
pula. Permasalahannya adalah bagai
mana memberikan pemaknaan yang
tepat atas kewenangan DPD, sehingga
kehadirannya tidak menjadi sebuah
lembaga yang berada pada posisi antara
ada dan tiada. Setidaknya kehadiran
DPD dapat dirasakan, terutama dalam
fungsi legislasi sebagaimana termaktub
dalam Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2),
yaitu peran signifikan dalam RUU yang
berkaitan dengan otonomi daerah.
Menurut Saldi, desain Pasal 22D
UUD 1945 tidak mungkin pula memberikan
kewenangan lebih luas kepada DPD untuk
kategori RUU yang lain. Barangkali
perluasan untuk semua kategori RUU
hanya dapat dilakukan dengan melakukan
perubahan kelima UUD 1945. Tafsir yang
tepat menurut Saldi, yaitu wewenang DPD
tidak hanya sebatas mengajukan dan ikut
membahas RUU, sebagaimana peran yang
dilakukan oleh DPR dan Presiden. MK bisa
memberikan tafsir yang lebih progresif.
Apabila makna persetujuan dinilai sebagai
konsekuensi dari pembahasan bersama,
tidak keliru pula apabila DPD dilibatkan
dalam proses pembentukan UU sampai
tahap persetujuan bersama.
“Memberikan pemaknaan baru yang
lebih progresif terhadap DPD dalam proses
legislasi, sangat berpotensi menjawab
kekhawatiran kita terhadap legislasi yang
kian hari kian menurun kualitasnya. Tidak
hanya kualitas, secara kuantitas jumlah
undang-undang yang dihasilkan DPR dan
pemerintah juga kian menurun, misalnya
selama 2010 hanya mampu menghasilkan
13 undang-undang, 2011 sebanyak 24
undang-undang, secara kuantitas jumlah
itu jauh lebih sedikit apabila dibandingkan
dengan 2008 dan 2009,” tandasnya.
Seperti diketahui, permohonan
uji materi UU MD3 dan UU P3 Perkara
Nomor 92/PUU-X/2012 diajukan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan

untuk
Perkara Nomor 104/PUUX/2012 diajukan oleh Prof Syamsuddin
Haris (LIPI), Dr. Yudi Latif (Direktur
Eksekutif Reform Institute), Sukardi
Rinakit (Yayasan Soegeng Sarjadi), Titi
Anggraini (Perludem) Toto Sugiarto
(Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate),
Yurist Oloan (FORMAPPI), sebagai
Pemohon VI, Dr. Hemawan Estu Bagijo,
SH, MH (Ketua Asosiasi Pengajar
HTN), Refly Harun (CORRECT), Yuda
Kusumaningsih (Pokja Keterwakilan
Perempuan), Sulastio, (IPC), Sulastio
(KIPP), Pipit Apriani (KIPP), Yusfitriadi
(JPPR), Abdullah (ICW), Feri Amsari,
SH, MH (Dosen HTN Fakultas Hukum
Universitas Andalas), dan King Faisal
Sulaiman SH, LLM (Direktur LBH
Imparsial).

Materi UU MD3 yang diujikan yaitu
Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, Pasal
102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3), ayat (4),
ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf
a, Pasal 151 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
Pasal 154 ayat (5). Sedangan materi UU
P3 yang diujikan yaitu Pasal 18 huruf g,
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat
(3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2),
Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 46 ayat
(1), Pasal 48 ayat (2), ayat (4), ayat (5),
Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) huruf
c, huruf d, ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal
69 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 70 ayat
(1), dan ayat (2).
DPD mendalilkan, Pasal 102 ayat
(1) huruf (d) dan (e) UU MD3, Pasal 48
ayat (2) dan (4) UU P3 telah mereduksi
kewenangan legislasi DPD yang
seharusnya setara dengan kewenangan

legislasi
Anggota,
Komisi,
dan
Gabungan Komisi DPR. Pasal 18 huruf
g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22
ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) UU P3
telah meniadakan kewenangan DPD
untuk dapat mengajukan RUU baik di
dalam maupun di luar Program Legislasi
Nasional. Pasal 143 ayat (5) dan Pasal
144 UU MD3 secara sistematis tidak
mengikutsertakan DPD sejak awal proses
pengajuan RUU. Pasal 147 ayat (1), ayat
(3), dan (4) UU MD3 telah mendistorsi
RUU usul DPD menjadi RUU usul DPR.
Pasal 43 ayat (1) dan (2) serta Pasal
46 ayat (1) UU P3 telah merendahkan
kedudukan DPD menjadi lembaga yang
sub-ordinat di Bawah DPR. Pasal 65
ayat (3) dan (4) UU P3 tidak melibatkan
DPD dalam seluruh proses pembahasan
RUU. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Pendidikan Tinggi

Pemerintah: Otonomi Ciptakan Debirokratisasi

O

tonomi di bidang akademik
atau keilmuan, hanya dapat
berkembang apabila ada
otonomi di bidang nonakademik. Otonomi Perguruan Tinggi
dapat berjalan dengan baik apabila
mendapatkan dukungan dana yang
memadai dan kewenangan mengelola
organisasi
secara
mandiri
untuk
menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi
tidak akan mendapatkan dan menemukan
kebenaran apabila terbelenggu oleh
birokrasi dan berbagai peraturan.
“Selain itu, kepentingan otonomi
bagi perguruan tinggi adalah dalam
rangka pencapaian kualitas pendidikan
tinggi secara efektif dan efisien karena
dengan otonomi tersebut akan tercipta
debirokratisasi
dalam
tata
kelola
perguruan tinggi,” demikian opening
statement Pemerintah atas uji materi
UU No. 12/2012 tentang Pendidikan
Tinggi (UU Dikti) disampaikan oleh
Sekretaris Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Prof. Ainun Na`im, Ph.D.
dalam persidangan Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (11/12) siang.

Humas MK/Ganie

Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na`im mewakili Pemerintah menyampaikan
opening statement dalam sidang pengujian UU Pendidikan Tinggi, Selasa (11/12) siang.

Sidang kali ketiga untuk perkara No.
103/PUU-X/2012 ihwal pengujian Pasal 65,
Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87
UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
dan Perkara No. 111/PUU-X/2012 ihwal
Pengujian Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal
76, Pasal 90 UU Dikti ini beragendakan
mendengarkan keterangan dari pemerintah.
Ainun Na’im di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (ketua
panel), Harjono, M. Akil Mochtar, Hamdan

Kepentingan otonomi bagi perguruan
tinggi dalam rangka pencapaian
kualitas pendidikan tinggi secara
efektif dan efisien, karena dengan
otonomi tersebut akan tercipta
debirokratisasi dalam tata kelola
perguruan tinggi.
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Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil
Sumadi dan Anwar Usman, lebih lanjut
menyatakan, akuntabilitas perguruan tinggi
merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas
kegiatan
yang
dilaksanakan
perguruan tinggi kepada semua pemangku
kepentingan.
Dalam
melaksanakan
kegiatan, perguruan tinggi tidak bertujuan
untuk mencari laba tetapi tujuan sosial.
Otonomi
pengelolaan
PT
sebagaimana dimaksud Pasal 64 UU Dikti
tidak membenarkan praktik komersialiasasi
pendidikan dan kebebasan menetapkan
sendiri biaya yang harus ditanggung oleh
masyarakat. Menurutnya, peningkatan daya
saing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di
lingkungan global membutuhkan keluasan
dan kelenturan prinsip otonomi dalam
pengelolaan pendidikan tinggi. Oleh karena
itu, UU Dikti menetapkan pengelolaan PT
terdiri atas otonomi terbatas, semi otonomi,
dan otonomi. PT dengan status otonomi
terbatas hanya memiliki otonomi pengelolaan
bidang akademik. PT dengan status semi
otonom memiliki otonomi pengelolaan
bidang akademik dan sebagian pengelolaan
nonakademik. Sementara PT dengan status
otonom memiliki otonomi pengelolaan
bidang akademik dan nonakademik.
Otonomi PT memberikan ruang gerak untuk
bertindak cepat bagi PT.
Pasal 65 ayat (1) UU Dikti
menyatakan, “Penyelenggaraan otonomi
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

IKLAN
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dalam Pasal 64 dapat diberikan secara
selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh
Menteri kepada PTN dengan menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum atau dengan membentuk
PTN badan hukum untuk menghasilkan
Pendidikan Tinggi bermutu.”
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) ini telah
jelas bahwa otonomi PT adalah bukan
penyeragaman tetapi otonomi PT secara
selektif sesuai dengan kondisi perguruan
tinggi yang bersangkutan. “Jadi, berbeda
dengan otonomi perguruan tinggi
sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Badan Hukum Pendidikan,”
lanjut Ainun.
Pemerintah memberikan dana kepada
PTN untuk kepentingan operasional,
investasi, pengembangan institusi, dan
dana kepada mahasiswa sebagai dukungan
biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi.
Pengalokasian dana untuk PTN dalam
APBN dilakukan berdasarkan status
pengelolaan PTN. PTN dengan status
otonomi terbatas karena karakteristiknya
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT),
pengalokasian dana dilakukan menurut
kelaziman pengalokasian belanja bagi UPT.
PTN dengan status semi otonomi karena
mengikuti pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum, pengalokasian dana
dilakukan dengan mengikuti kelaziman
pengalokasian belanja untuk Badan
Layanan Umum (BLU). Sementara untuk

PTN yang berstatus otonom karena diberi
status badan hukum, pengalokasian dana
mengikuti pola belanja yang khusus dalam
bentuk subsisi pendidikan tinggi, bantuan
sosial pelaksanaan pendidikan tinggi,
dan bentuk lain, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Prinsip PTN badan hukum adalah
nirlaba dengan tujuan yang bersifat sosial.
Sedangkan prinsip dan tujuan badan
hukum perusahaan adalah profit oriented
atau berorientasi pada laba. PTN badan
hukum meskipun memiliki status otonom
tetapi tetap terikat dan tunduk pada
ketentuan penyelenggaraan pendidikan
tinggi yang ditetapkan dalam UU Dikti,
antara lain mengenai prinsip akuntabilitas,
transparansi, nirlaba, efektivitas, dan
efisiensi.
Pendidikan
tinggi
yang
diselenggarakan oleh PTN badan hukum,
tidak menjadi masalah privat, sulit diakses,
berorientasi pasar, dan diskriminatif.
Bentuk badan hukum bagi PT ini
merupakan amanat dari Pasal 53 ayat (1)
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, terhadap eksistensi
hukum Pasal 53 Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional ini, Mahkamah
Konstitusi telah menguatkannya dalam
beberapa putusan yang amarnya menolak
untuk me-review Pasal 53 tersebut. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PUU Sistem Budidaya Tanaman

Pemerintah: UU Untuk Akomodasi
Kebutuhan Petani

Humas MK/Ganie

Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Suharyanto (kanan), didampingi Undoro Kasih Anggoro dan
Bambang Budhianto selaku perwakilan Pemerintah sedang mengemukakan pernyataannya dalam sidang
lanjutan pengujian UU Sistem Budidaya Tanaman, pada Selasa (4/12), di Ruang Sidang Pleno MK.

P

emerintah menjelaskan bahwa
UU Sistem Budidaya Tanaman
justru mengakomodasi ke
butuhan petani dalam pe
ngembangan budidaya tanaman. Dengan
adanya pengaturan tersebut, peran
petani menjadi sentral dan strategis
dalam mengatur budidaya tanaman.
“Pengembangan
budidaya
tanaman
dapat dilakukan secara optimal dengan
menggunakan teknologi yang tepat seperti
yang diatur dalam UU a quo,” jelas
Undoro Kasih Anggoro selaku perwakilan
dari Pemerintah.
Pemerintah juga mengungkapkan
dengan adanya UU tersebut justru
Pemerintah menggalakkan penelitian untuk
mengembangkan budidaya tanaman guna
membantu petani. Selain itu, pemerintah
dalam menyusun program budidaya tanaman
tetap mengikutsertakan masyarakat dengan
adanya UU tersebut semakin terarah dengan
memperhatikan masyarakat.
“Pemerintah tidak pernah melarang
petani untuk mengembangkan komoditas
tertentu, apabila mengalami kegagalan
justru pemerintah mengganti. Mengenai
ketentuan tentang plasma nutfah,
Pemerintah mempersilakan agar masya
rakat mengamankan dan melestarikan
plasma nutfah dengan syarat memenuhi
peraturan perundang-undangan yang

berlaku. UU a quo sudah mengakomodir,
jika ada yang melanggar sudah semestinya
mendapat sanksi pidana agar memberikan
efek jera kepada pelaku,” paparnya.
Dalam
persidangan
tersebut,
Pemohon menghadirkan beberapa orang
saksi, salah satu di antaranya Dayat dari
Kelompok Tani. Menurut Dayat, dengan
adanya program hibrida milik Pemerintah
memberikan dampak buruk bagi para
petani. Dalam keterangannya sambil
menunjukkan perbandingan contoh tanah
yang menggunakan pupuk organik dengan
yang menggunakan pupuk kimia.
”Program hibrida milik pemerintah
selalu menyertakan pestisida dengan
pupuk kimia memberi dampak bagi
petani di sawahnya. Dampak tanah yang
menggunakan pemakaian pupuk kimia, di
antaranya tanah jadi lengket. Petani jadi
sulit mengolah tanah. Selain itu, tanah
menjadi cepat kering sehingga berebutan
air. Tanah pun menjadi sukar berkembang
biak. Tanah organik itu menyerap udara
lebih banyak dibanding tanah kimia.
Dengan pemakaian pupuk kimia, justru
membuat petani sengsara,” jelasnya.
Hal ini mengemuka dalam sidang
lanjutan pengujian Undang-Undang No.
12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya
Tanaman kembali digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Selasa (4/12).

Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan
tersebut dengan Nomor 99/PUU-X/2012.
Tercatat beberapa LSM yang bergerak di
bidang pertanian mengajukan diri sebagai
Pemohon dalam perkara tersebut,
yakni
Indonesian Human Rights
Committee For Social Justice (IHCS),
Farmer Initiatives for Ecological
Livelihoods and Democracy (FIELD),
dalam hal ini diwakili oleh Widyastama
Cahyana, Aliansi Petani Indonesia
(API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa
(Bina Desa), Koalisi Rakyat untuk
Kedaulatan Pangan (KRKP), Ikatan
Petani Pengendalian Hama Terpadu
Indonesia (IPPHTI), Serikat Petani
Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan
Sawit Watch, Serikat Petani Indonesia
(SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria
(AGRA), Kunoto yang bekerja sebagai
Petani Pemulia Tanaman, serta Karsinah
yang bekerja sebagai Petani.
Para Pemohon mendalilkan bahwa
hak konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c,
d; Pasal 6; Pasal 9 ayat (3); Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2); Pasal 60 ayat (1) huruf a
dan huruf b; serta Pasal 60 ayat (2) huruf
a dan huruf b. Menurut Para Pemohon,
agenda penelitian untuk menemukan
benih-benih baru tidak melibatkan petani
sebagai subjek tanpa memperhitungkan
kepentingan petani.
Penelitian tersebut hanya ber
sumber pada bisnis semata. Benihbenih petani hanya digunakan sebagai
sumber
penelitian-penelitian
tanpa
memperhitungkan sumbangan petani
pada keragaman benih-benih pertanian
yang sudah ada. Pengetahuan petani dan
kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman
akan mati akibat kegiatan pengembangan,
pencarian dan pengumpulan sumberdaya
genetik pertanian harus mendapatkan
izin. Sementara petani sebagai individu
disamakan dengan perusahaan benih
dalam memperoleh izin, dalam kenyataan
hanya perusahaan yang bisa mendapatkan
izin. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU PA dan Kehutanan

Raden Bung Hatta Cabut Permohonan

P

ermohonan uji materi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (UU Kehutanan)
dicabut oleh Pemohonnya, Raden Bung
Hatta.
Mahkamah dalam ketetapannya
menyatakan mengabulkan penarikan
kembali permohonan yang diajukan
oleh Raden Bung Hatta. “Mengabulkan
permohonan
penarikan
kembali
permohonan Pemohon,” kata Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD didampingi delapan Anggota Pleno
yaitu Achmad Sodiki, Muhammad Alim,
Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil
Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan
Zoelva, dan Anwar Usman. Demikian
sidang pengucapan ketetapan yang digelar
di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(3/1) siang di Ruang Sidang Pleno MK.
Mahkamah dalam ketetapannya
juga menyatakan bahwa Raden Bung
Hatta tidak dapat lagi mengujikan
pasal-pasal dalam UU tersebut ke MK.
Kemudian, Mahkamah memerintahkan
kepada Panitera MK untuk menerbitkan
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan
dan mengembalikan berkas permohonan
kepada Raden Bung Hatta.
Permohonan tersebut diajukan
Raden Bung Hatta ke Kepaniteraan MK
pada 11 Oktober 2012, dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi
pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan
Nomor 105/PUU-X/2012 dalam perkara
Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Pasal 4, Pasal 50 ayat (3),
Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap
terhadap UUD 1945.
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Pemohon Raden Bung Hatta, didampingi keluarganya hadir dalam sidang pendahuluan pengujian
UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU Nomor 41/1999 tentang
Kehutanan, pada Selasa (610).

Menindaklanjuti
permohonan,
MK telah menerbitkan Ketetapan Ketua
MK Nomor 534/TAP.MK/2012 tentang
Pembentukan Panel Hakim untuk
memeriksa permohonan Nomor 105/PUUX/2012 bertanggal 18 Oktober 2012, dan
Ketetapan Ketua Panel Hakim MK Nomor
535/TAP.MK/2012 tentang Penetapan
Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan
Pendahuluan, bertanggal 18 Oktober 2012.
MK pun menggelar sidang pemeriksaan
pendahuluan pada 6 November 2012.

Humas MK/Ganie

Syahdan, pada 12 November 2012
Kepaniteraan MK menerima surat dari
Raden Bung Hatta yang intinya berisi
permohonan pencabutan permohonan
Nomor 105/PUU-X/2012. Permohonan
pencabutan atau penarikan kembali
tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno
Permusyawaratan Hakim (RPH) pada
Selasa, tanggal 27 November 2012. RPH
menetapkan
permohonan
penarikan
kembali permohonan Nomor 105/PUUX/2012 beralasan menurut hukum. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PUU Pencegahan Penodaan Agama

Pemerintah: UU Berikan
Rambu-Rambu

Humas MK/Ganie

Para Pemohon terlihat dengan seksama memperhatikan keterangan dari pemerintah yang diwakili
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Djamil, dalam pengujian UU KUHP dan UU Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Selasa (18/12), di Ruang Sidang Pleno MK.

M

asalah agama dan kehidupan
beragama
di
Indonesia
merupakan sesuatu yang
sensitif. Perbedaan penafsiran
suatu ajaran agama dapat menimbulkan
pertikaian atau konflik antar kelompok
umat beragama. Misalnya masalah
perbedaan mazhab dalam agama Islam
pun dapat menimbulkan perpecahan antar
umat, padahal masing-masing memiliki
landasan hukum yang jelas. Apalagi
perbedaan yang bersandar pada penafsiran
yang sewenang-wenang yang hanya
bersandar pada logika.
UU Pencegahan Penodaan Agama
dimaksudkan
untuk
memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat
dalam rangka menjaga ketenteraman
dan keharmonisan hubungan antar dan
intra umat beragama. UU Pencegahan
Penodaan Agama bukan dimaksudkan
untuk mengekang kebebasan beragama,
melainkan untuk memberikan rambu-rambu
tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan
atau penodaan agama.
Pernyataan itu disampaikan oleh
Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, Dirjen

Bimas Islam Kementerian Agama, saat
menyampaikan keterangan Pemerintah
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi,
Selasa (18/12). Sidang Perkara Nomor
84/PUU-X/2012 dengan pokok perkara
pengujian Pasal 156a Kitab UU Hukum
Pidana (KUHP) dan Pasal 4 UU No. 1/
PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama, ini diajukan oleh Tajul Muluk
alias H. Ali Murtadha, Hassan Alaydrus,
Ahmad Hidayat, Umar Shahab, dan
Sebastian Joe.
Pasal 156a KUHP menyata
kan, “Dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun barang
siapa dengan sengaja di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat
permusuhan,
penyalahgunaan
atau
penodaan terhadap suatu agama yang
dianut di Indonesia; b. dengan maksud
agar supaya orang tidak menganut
agama apa pun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan
Agama menyatakan: “Pada Kitab

Undang-undang Hukum Pidana diadakan
pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a Dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima
tahun
barangsiapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: a. yang pada
pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia; b. dengan
maksud agar supaya orang tidak menganut
agama apapun juga, yang bersendikan keTuhanan Yang Maha Esa.”
Abdul
Djamil
melanjutkan,
Pemerintah
mengkhawatirkan
jika
permohonan Tajul Muluk dkk dikabul
kan,
menurut
Pemerintah
justru
dapat menimbulkan kekacauan dan
kekosongan hukum. “Sehingga dapat
menimbulkan kecemasan, ketegangan,
ketidakharmonisan yang mengarah pada
konflik horizontal antarumat beragama,
bahkan dapat menimbulkan bibit-bibit
disintegrasi bangsa,” kata Abdul Djamil.
Terkait
ketentuan
Pasal
4
UU Pencegahan Penodaan Agama,
Pemerintah
menyatakan
sependapat
dengan Dr. Mudzakir yang termuat dalam
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Nomor 140/PUU-VII/2009 menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan
Agama
adalah
bentuk
amandemen KUHP, yakni menambah
Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam
Pasal 156a pada huruf a adalah norma
hukum yang menentukan sanksi bagi
perbuatan jahat, yang karena sifat jahatnya
melekat pada perbuatan yang dilarang.
Sedangkan sifat kriminalnya muncul
karena memang perbuatan itu adalah
jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah
permusuhan, penyalahgunaan, dan/atau
penodaan terhadap agama.
Pemerintah menanggapi dalil Para
Pemohon yang menyatakan frasa “di muka
umum” sangatlah bersifat subjektif dan
tidak dapat diukur. Menurut Pemerintah,
unsur “di muka umum” pada Pasal 156a
KUHP banyak termuat dalam Pasal-Pasal
lain dalam KUHP, di antaranya Pasal 156
KUHP, Pasal 157 ayat (1) KUHP, Pasal
160 KUHP. Pemerintah mengutip R.
Susilo dalam bukunya “Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta KomentarKomentarnya,” yang dimaksud “di
muka umum” adalah perbuatan yang
dilakukan di tempat yang dapat dilihat
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dan dikunjungi oleh banyak orang atau
di tempat umum (halaman 132); tempat
yang didatangi publik atau di mana publik
dapat mendengar (halaman 136); di
tempat umum dan ada orang banyak atau
khalayak ramai (halaman 138); di tempat
publik dapat melihatnya (halaman 146).
Kemudian Pemerintah menanggapi
dalil Para Pemohon yang menyatakan
unsur mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan yang bersifat
permusuhan atau penyalahgunaan dan/
atau penodaan terhadap suatu agama yang
dianggap bersifat multitafsir dan tidak
jelas tolok ukurnya. Pemerintah dalam hal
ini menjelaskan, unsur mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan
yang bersifat permusuhan terhadap
suatu agama dapat dipahami sebagai
menyatakan atau menunjukan dengan
perbuatan yang dapat dinilai sebagai
IKLAN
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memusuhi, membenci, menghina, atau
merendahkan, yang dapat memicu
pertikaian, pertengkaran, perkelahian,
keributan,
bahkan
pertempuran
antarkelompok
umat
beragama.
Sedangkan yang dimaksud dengan
mengeluarkan perasaan atau perbuatan
yang bersifat penyalahgunaan dan/
atau penodaan terhadap suatu agama,
pengertiannya adalah sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 UU
Pencegahan Penodaan Agama, yaitu
melakukan penafsiran terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan keagamaan dari
agama itu, penafsiran dan kegiatan mana
menyimpang dari ajaran agama itu.
Pengertian
menyimpang
yaitu
menyimpang dari ajaran agama yang
ditentukan di dalam kitab suci,
sebagaimana di dalam agama Islam

adalah Al-Qur’an dan al-Hadits.
Kalaupun ada pengertian dari kitab suci
yang kurang jelas dan harus ditafsirkan,
maka penafsiran tidak boleh dilakukan
oleh sembarangan orang, melainkan
harus oleh orang-orang yang memiliki
otoritas atau kapasitas keilmuan untuk
menafsirkan ajaran suatu agama.
Penafsiran terhadap suatu ajaran
agama yang dilakukan oleh orang atau
sekelompok orang yang tidak memiliki
kapasitas keilmuan dapat menghasilkan
penafsiran yang menyimpang dan
dapat
menimbulkan
permusuhan,
penyalahgunaan, atau penodaan terhadap
suatu agama. “Karena itu, negara tidak
dapat membiarkan keadaan tersebut,
karena dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban di dalam masyarakat,” tandas
Abdul Djamil. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Perbankan Syariah

Ahli: Sengketa Perbankan Syariah Sebaiknya
di Peradilan Agama

Berikutnya, Ija menegaskan bahwa
Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan
Syariah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat
(3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum.
Salah satu karakter negara hukum adalah
adanya kepastian hukum.
“Di samping itu Pasal 55 ayat
(2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah
bertentangan dengan Pasal 28D UUD
1945 yang menyebutkan bahwa salah satu
hak asasi manusia, termasuk di dalamnya
nasabah perbankan syariah, dijamin
dengan kepastian hukum,” dalih Ija kepada
Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki.

Humas MK/Annisa lestari

Dua orang ahli yang dihadirkan dalam sidang pengujian UU Perbankan Syariah, terlihat mendengarkan
penjelasan dari Majelis Hakim Konstitusi, pada Kamis (20/12) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

P

engujian UU No. 21/2008
tentang Perbankan Syariah Perkara
No.93/PUU-X/2012
memasuki agenda mendengar
kan keterangan Ahli dari Pemohon, pada
Kamis (20/12) siang di Ruang Sidang
Mahkamah Konstitusi (MK). Hadir
selaku Ahli Pemohon bernama Ija Suntana,
menjelaskan beberapa pokok pemikiran
terkait uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat
(3) UU Perbankan Syariah.
Ija mengatakan, secara filosofis
substansi hukum perbankan syariah
didominasi oleh istilah-istilah bisnis
Islam. Oleh sebab itu, kata Ija, merupakan
hal yang tepat apabila penyelesaian
perkara perbankan syariah dilakukan
dalam lingkungan peradilan yang secara
substantif membidangi hal-hal terkait
nilai-nilai syariat Islam.
“Apabila diserahkan pada sistem
peradilan yang tidak menerapkan aturanaturan syariah, yang akan muncul adalah
ketidaksinkronan antara praktik akad dengan
penyelesaian sengketanya,” jelas Ija.
Hal lainnya, lanjut Ija, salah satu
kompetensi absolut peradilan agama
adalah menyelesaikan perkara-perkara
sengketa ekonomi syariah. Perbankan
syariah termasuk dalam bagian dari
ekonomi syariah.
“Oleh sebab itu, pelemparan
kompetensi absolut kepada selain lembaga

yang tertulis secara langsung, menurut
penilaian saya merupakan penyimpangan
dari asas kepastian hukum. Hal itu diatur
dalam Pasal 28D UUD 1945 tentang hak
asasi manusia yang menjamin kepastian
hukum bagi warganya,” ujar Ija.
Dikatakan Ija, ketika ada dua
peradilan diberi kesempatan untuk dipilih
oleh para pihak yang bersengketa, hal itu
akan menimbulkan choice of forum yang
dalam perkara yang substansi sama.
“Kemudian karena diberi kebebasan
memilih, hal itu akan menimbulkan legal
disorder atau kekacauan hukum. Selain
itu akan menimbulkan disparitas putusan,
kemungkinan
juga
menimbulkan
keanehan, ” tambah Ija.
Ija melanjutkan, ketika putusan A
lahir dari pengadilan agama, sedangkan
putusan B lahir dari pengadilan umum
untuk kasus yang sama, maka akan terjadi
keanehan bagi para pihak yang menerima
putusan. “Putusan Pengadilan A kok
berbeda dengan pengadilan B. Keadaan
seperti itulah yang akan muncul akibat
adanya choice of forum,” kata Ija.
Selanjutnya Ija menanggapi soal
Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan
Syariah. Ia menjelaskan, dalam istilah
hukum Islam akan menimbulkan ta’aradhul
adillah atau pertentangan dua aturan ketika
ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah
masih tetap ada.

Kompetensi Peradilan Agama
Sementara, Dedi Ismatullah, ahli
yang juga dihadirkan pemohon dalam
keterangannya juga mengatakan Pasal
55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan
Syariah bertentangan dengan UU No.
50/2009 terkait kompetensi Peradilan
Agama. Kompetensi peradilan agama ini
adalah merupakan kepastian hukum bagi
orang yang ingin berperkara di dalam
masalah bank ekonomi Islam.
Dedi juga mengaitkan materi uji
materi dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD
1945, “Negara menjamin kemerdekaan
tiap penduduk pemeluk agamanya untuk
melaksanakan syariatnya.” Menurutnya,
melaksanakan ekonomi syariah di
peradilan agama, itu adalah merupakan
bentuk dari implementasi Pasal 29 Ayat
(2) UUD 1945.
“Maka negara mempunyai kewajiban
melindungi hak-hak hukum bagi setiap
warga negaranya. Kemudian yang ketiga,
Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945, saya kira
sudah jelas di situ tentang kepastian
hukum. Kemudian setiap orang berhak
atas pengakuan jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum,” urai Dedi.
Selain ahli dari Pemohon, hadir pihak
Pemerintah antara lain Agus Hariyadi dari
Kementerian Hukum dan HAM. Dalam
kesempatan itu, pihak Pemerintah tidak
memberikan keterangan kepada Majelis
Hakim, namun hanya mendengarkan
keterangan dari dua ahli Pemohon tersebut.
(Nano Tresna Arfana/mh)
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RUANG
RUANG
SIDANG
SIDANG

PUU KUHP

Uji Materi “Pasal Gelandangan”: Negara Berhak
Mengatur Ketertiban Umum

D

ebbi Agustio Pratama yang
mengajukan
Pengujian
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Pidana
(KUHP)
harus menerima kenyataan bahwa
permohonannya ditolak untuk seluruhnya
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Amar
putusan Pengujian Undang-Undang (PUU)
dengan perkara Nomor 29/PUU-X/2012
tersebut dibacakan langsung oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dalam sidang
pembacaan putusan di Ruang Sidang
Pleno, Rabu (3/1).
Pada Maret 2012, Debbi seorang
mahasiswa Universitas Andalas mewakili
komunitas anak punk di Padang, Sumatera
Barat mengajukan pengujian Pasal 505
KUHP ke MK. Debbi meminta MK
menyatakan Pasal 505 KUHP tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berikut
segala
akibat
hukumnya
terkait dengan kriminalisasi terhadap
gelandangan.
Pasal
505
KUHP
yang
dipermasalahkan Debbi berbunyi, “(1)
Barang siapa bergelandangan tanpa
pencarian, diancam karena melakukan
pergelandangan dengan pidana kurungan
paling lama tiga bulan; (2) Pergelandangan
yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih
yang berumur di atas enam belas tahun
diancam dengan pidana kurungan paling
lama enam bulan.”
Pasal 505 KUHP itu menurut Debbi
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UUD
1945. Pasalnya, pengertian gelandangan
menurut kamus bahasa Indonesia adalah
orang yang tidak tentu tempat kediaman
dan pekerjaannya. Menurut Debbi, hal
tersebut tidak dapat diartikan bahwa
seorang gelandangan adalah pelaku
perbuatan kriminal. “Suatu perbuatan tidak
dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak
ada kehendak jahat di dalamnya dan pada
hakikatnya menjadi gelandangan tidak
dapat dikategorikan melakukan perbuatan
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Debbi Agustio Pratama selaku Pemohon hadir pada sidang pendahuluan
pengujian UU KUHP, Kamis (29/3).

melawan hukum. Jadi, menjadi seorang
gelandangan tidak dapat diancam dengan
pidana kurungan sebagimana diatur dalam
Pasal 505 KUHP itu,” jelas Debbi saat itu.
Namun dalil Pemohon oleh MK
dipandang tidak beralasan menurut
hukum. Dalam pertimbangan hukum MK
dinyatakan bahwa UUD 1945 mengatur
kebebasan namun bukan kebebasan yang
tanpa batas. Dalam UUD 1945 juga
dinyatakan bahwa negara bertanggung
jawab melaksanakan ketertiban umum.
Dengan kata lain, negara berwenang
mengatur hal-hal yang boleh dan
hal-hal yang tidak boleh dilakukan
oleh masyarakat, yang salah satunya
diwujudkan dengan pembentukan hukum
pidana. Untuk menjamin ketertiban umum
ini maka kebebasan individu dibatasi.
Kebebasan bagi seseorang atau segelintir
orang tidak boleh melanggar kebebasan
orang lain.
Mahkamah juga mempertimbangkan
pengertian
gelandangan
dalam

Humas MK/Annisa Lestari

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang
mendefinisikan bergelandangan sebagai
kegiatan berjalan ke sana-sini tidak tentu
tujuannya, berkeliaran (untuk orang);
berpetualang. Sesuai definisi tersebut,
KUHP mengategorikan perilaku tersebut
dapat mengganggu ketertiban umum.
Sedangkan
masyarakat
dalam
komunitas punk sebagai gaya hidup
memang tidak dilarang. Sedangkan
obyek yang dilarang oleh Pasal 505
KUHP adalah hidup bergelandangan.
Sebab, bergelandangan merupakan suatu
perbuatan yang melanggar ketertiban
umum sehingga negara memang sudah
sepatutnya mengatur pembatasan dalam
hal bergelandangan. Dengan kata lain,
Pasal 505 KUHP harus dipandang sebagai
batasan kebebasan yang diberikan oleh
negara yang bertujuan untuk menjaga
ketertiban umum sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

PUU Tenaga Kerja

PHK Karena Merger Dinilai Multitafsir
Sidang pengujian UU Ketenagakerjaan, kuasa
hukum Pemohon sedang menjelaskan dalil
permohonan Pemohon perkara No. 117/PUUX/2012, Rabu (19/12), di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Andhini SF

K

etentuan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) saat perusahaan
melakukan
penggabungan
usaha
(merger)
dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan
dianggap multitafsir. Menurut para
Pemohon, Dunung Wijanarko dan Wawan
Adi Swi Yanto, Pasal 163 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan telah merugikan hak
konstitusionalnya.
”Karena
menghilangkan
hak
pekerja atau buruh dalam mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja,”
ungkap kuasa hukum Pemohon P. Sanjaya
Samosir, dalam sidang Perkara No. 117/
PUU-X/2012, Rabu (19/12) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Pasal 163 ayat (1) UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang dipersoalkan pekerja PT. ABB
Transmission & Distribution itu
berbunyi, “Pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh dalam hal terjadi
perubahan
status,
penggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja,
maka pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
perhargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4).”
Pemohon berpandangan, kata “...
dapat...” dalam pasal tersebut mengandung
makna yang tidak jelas dan tidak tegas,
sehingga menimbulkan penafsiran yang
berbeda, baik oleh pekerja (Pemohon)
maupun pengusaha.
“Karena kata “dapat” dalam Pasal
163 ayat (1) tersebut bersifat fakultatif
sehingga perusahaan menafsirkan bahwa
ia berhak ‘untuk melakukan’ atau ‘untuk
tidak melakukan’ PHK,” tulis Pemohon
dalam permohonannya. Dengan kata lain,
ujar Pemohon, pasal itu bisa ditafsirkan
bahwa pengusaha punya kewenangan
mutlak untuk melakukan PHK atau tidak
melakukan PHK.
Padahal, kata Sanjaya, sebenarnya
Pasal terebut memposisikan pekerja/buruh
dan perusahaan secara adil. Di mana, jika
pekerja tidak ingin melanjutkan bekerja
di perusahaan pasca penggabungan, maka
perusahaan melakukan PHK terhadap
pekerja tersebut. Dan pekerja menerima
hak-haknya sebagaimana ditentukan
dalam UU Ketenagakerjaan.

“Hal ini jelas mengabaikan
pengakuan,
jaminan,
perlindungan,
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum bagi para
pekerja yang tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja dengan perusahaan hasil
penggabungan, dikarenakan hak atas
kompensasi PHK yang diterima pekerja
apabila dikualifikasi mengundurkan diri
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan
hak yang diterima apabila terjadi PHK
berdasarkan Pasal 163 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan,” papar Pemohon.
Berdasarkan argumen tersebut,
dalam petitum permohonannya, Pemohon
meminta kepada Mahkamah untuk
menyatakan ketentuan yang diuji itu
betentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai
pengusaha harus melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja, maka pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1 (satu) kali
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4).
“Ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,”
tegas Sanjaya Samosir.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
permohonan, Pemohon kemudian diberi
nasihat dan saran untuk memperbaiki
permohonannya oleh Panel Hakim yang
terdiri dari Hakim Konstitusi Harjono
(Ketua Panel), Achmad Sodiki dan Anwar
Usman. “Alasan kenapa hak saudara dalam
UUD telah hilang, hal itu coba saudara
uraikan,” kata Harjono. (Dodi)
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PUU PTUN

Pemohon Uji Obyek Gugatan Tata Usaha Negara
Kuasa hukum Pemohon Habel Rumbiak
memaparkan permohonan Pemohon dalam sidang
pengujian UU PTUN, Senin (10/12), di Ruang
Sidang Pleno MK.

Humas MK/Ganie

B

enny
Kogoya,
anggota
legislatif DPRD Kabupaten
Tolikara Provinsi Papua yang
tidak terpilih sebagai salah satu
unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara
Periode 2009-2014 mengajukan pengujian
terhadap UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU
No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara juncto UU No. 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Sidang perkara yang
teregistrasi di Kepaniteraan MK dengan
Nomor 116/PUU-X/2012 ini digelar pada
Senin (10/12) di Gedung MK.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon merasa dirugikan hak-hak
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal
2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU
No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara juncto UU No. 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
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UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.
Menurut kuasa hukum Pemohon,
Habel
Rumbiak,
kerugian
yang
dimaksudkan oleh Pemohon adalah
gugatan Pemohon atas Keputusan
Gubernur Papua ke PTUN Jayapura, PTUN
Makasar dan MA RI tidak diterima karena
objek yang digugat termasuk dalam ruang
lingkup politik sehingga tidak termasuk
dalam kewenangan PTUN sebagaimana
dimaksud pasal tersebut.
“Perolehan kursi pada pemilihan
legislatif tahun 2009 di Kabupaten
Tolikara adalah Partai Golongan Karya
sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 2
kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 1 kursi.
Urutan perolehan kursi tersebut berkaitan
dengan penetapan unsur pimpinan DPRD
Kab. Tolikara Tahun 2009-2014, ini
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 355
UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPD, DPR dan
DPRD, sehingga unsur pimpinan DPRD
Kab. Tolikara menjadi sebagai berikut,
posisi Ketua menjadi hak dari Partai

Golkar, Wakil Ketua I menjadi hak dari
Partai Demokrat dan posisi Wakil Ketua
II menjadi hak dari Partai Kebangkitan
Bangsa,” jelas Habel.
Maka, lanjut Habel, Pemohon
berdasarkan rekomendasi dan keputusan
Partai Demokrat diajukan sebagai calon
Wakil Ketua I, namun hal tersebut tidak
terealisasi karena sebagai mayoritas
anggota DPRD Kab. Tolikara adalah
dari Partai Golkar sehingga keseluruhan
unsur pimpinan berasal dari Partai
Golkar.
“Pemohon merasa tidak adil
terhadap penetapan unsur pimpinan
DPRD Kab. Tolikara tersebut sehingga
mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura
dan dikabulkan, namun oleh PTUN
Makasar dan dikuatkan oleh MA RI
gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat
diterima dengan alasan hukum bahwa
objek gugatan adalah Keputusan Politik
sehingga bukan merupakan Keputusan
PTUN,” paparnya.
Majelis
Hakim
Konstitusi
memberikan beberapa saran perbaikan
dan meminta kepada Pemohon untuk
memperbaiki permohonannya dalam
waktu 14 hari. Sidang berikutnya akan
digelar dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan. (Lulu Anjarsari/mh)

PUU Kejaksaan

Sudah Pernah Diputus, Uji Materi “Kejaksaan
Sebagai Penyidik dan Penuntut Korupsi” Tidak
Dapat Diterima

P

ermohonan seorang tersangka
kasus
korupsi
Djailudin
Kaisupy dalam pengujian
Undang-Undang No. 16/2004
tentang Kejaksaan RI, yakni Pasal 30
ayat (1) huruf d, dan penjelasannya, oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan
tidak dapat diterima. “Amar putusan,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tegas Moh. Mahfud
MD selaku Ketua Sidang Pleno dalam
pembacaan putusan perkara No. 2/PUUX/2012, Kamis (3/1).
Dalam pendapatnya, Mahkamah
mengatakan bahwa meskipun petitum
dalam permohonan yang diajukan ini
berbeda dengan Perkara Nomor 16/PUUX/2012 bertanggal 23 Oktober 2012,
namun esensi permohonan Pemohon ini
yang pada pokoknya mempersoalkan
konstitusionalitas kewenangan jaksa
sebagai penyidik adalah sama dengan
permohonan Pemohon yang telah diputus
oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor
16/PUU-X/2012.
“Permohonan a quo setelah diperiksa
secara saksama ternyata tidak didasarkan
pada syarat-syarat konstitusionalitas alasan
yang berbeda dari permohonan nomor 16/
PUU-X/2012,” terang Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan
putusan tersebut.
Selain itu, Mahkamah melanjutkan,
alasan-alasan permohonan Pemohon
telah pula dipertimbangkan dalam
putusan perkara nomor 16/PUU-X/2012,
bertanggal 23 Oktober 2012 tersebut,
sehingga permohonan Pemohon ne bis in
idem. “Oleh karena itu, pokok permohonan
Pemohon ne bis in idem,” terang Mahfud
MD.
Putusan tersebut, kata Mahkamah,
juga berdasarkan pemeriksaan dengan
saksama kepada permohonan Pemohon

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Samsudin berjabat tangan dengan Mualimin Abdi selaku perwakilan
Pemerintah usai bersidangan Pengujian UU Kejaksaan

lainnya, keterangan pemerintah, keterangan
DPR, keterangan ahli Pemerintah, dan
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan
oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada
bagian duduk perkara dalam persidangan.
Perlu
diketahui,
UU
No.
16/2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf d,
menyatakan “Di bidang pidana, kejaksaan
mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang.”
Selanjutnya,
penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d,
menyatakan, “Kewewenangan dalam
ketentuan ini adalah kewewenangan
sebagaimana diatur misalnya adalah
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindakan
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.”
Pada
pokoknya
Pemohon
mempersoalkan konstitusionalitas yang ada
dalam ketentuan undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan jika
tindak pidana korupsi ditangani oleh jaksa
hasilnya tidak akan maksimal karena jaksa
tidak memiliki keahlian dan pendidikan
khusus sebagai penyidik, sehingga
dalam pelaksanaan kewenangannya tidak
mempertimbangkan bukti permulaan.
Kemudian, kata Pemohon, jika
pemeriksaan dilakukan oleh satu orang
yang sama di mana dia bertindak sebagai
Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum,
maka hasilnya tidak berorientasi pada
penegakan supremasi hukum (supremacy
of law) dan juga tidak berorientasi pada
keadilan, melainkan pada kekuasaan yang
sewenang-wenang. (Shohibul Umam/mh)
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PUU Pemilu Legislatif

DPR: UU Sistem Peradilan Pidana Anak Tidak
Menyebutkan Hakim Terkena Pidana

Nurdiman Munir mewakili DPR saat memberikan
Pemaparan terkait UU Peradilan Pidana Anak di
ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi menggelar
sidang Pengujian UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU
Peradilan Pidana Anak) pada Rabu (9/1) di
Ruang Sidang Pleno MK. Perkara dengan
Nomor 110/PUU-X/2012 ini dimohonkan
oleh Mohammad Saleh selaku Ketua
Umum Ikatan Hakim.
Dalam
sidang
mendengar
keterangan Pemerintah, DPR serta Saksi/
Ahli Pemohon, Nurdiman Munir hadir
mewakili DPR. Nurdiman mengemukakan
bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Salah satu substansi yang paling mendasar
dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, lanjut Nurdiman, adalah
pengaturan secara tegas mengenai keadilan
restoratif dan diversi yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan anak
dari proses peradilan sehingga dapat
menghidari stigmatisasi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dan
diharapkan anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar.
“Pengaturan secara tegas mengenai
keadilan restoratif dan diversi tersebut
tercermin dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7
ayat (1) juncto Pasal 96 Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujarnya di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
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dipimpin oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD.
Selanjutnya, Nurdiman menjelaskan
Ketentuan Pasal 101 UU Sistem Peradilan
Pidana Anak, rumusannya, normanya
tidak menyebutkan hakim yang dikenakan
sanksi pidana akibat tidak dilaksanakannya
kewajiban menyampaikan petikan dan
salinan putusan. Melainkan, sambung
Nurdiman,
menyebutkan pejabat
pengadilan yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban menyampaikan
petikan dan salinan putusan dikenai sanksi
pidana.
Sementara
itu,
Pemerintah
yang diwakili oleh Wahiduddin Alam
menganggap Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum. Terhadap ketentuan
Pasal 101 UU Sistem Peradilan Pidana
Anak, Pemerintah menjelaskan ketentuan
Pasal 101 UU a quo dimaksudkan untuk
pejabat pengadilan, bukan ditujukan
kepada hakim. Pejabat pengadilan wajib
memberikan petikan putusan pada hari
putusan diucapkan kepada anak, atau
advokat, atau pemberi bantuan hukum
lainnya, pembimbing kemasyarakatan,
dan penuntut umum.
“Hal ini dimaksudkan agar terjamin
adanya kepastian hukum karena ada
praktik ekstrak vonis (petikan putusan)
seringkali tidak diberikan. Dengan

demikian, Pemerintah berpendapat bahwa
anggapan terhadap ketentuan Pasal 101
Undang-Undang SPPA juncto Pasal 62
Undang-Undang SPPA ditujukan kepada
hakim adalah tidak beralasan,” jelasnya.
Ahli Pemohon Bagir Manan
menuturkan hakim tidak boleh sekalikali memikul suatu konsekuensi seperti
ancaman pidana dalam atau ketika
menjalankan fungsi yudisialnya. Seperti
ditulis oleh Frank Cross, lanjut Bagir,
kemerdekaan
kekuasaan
kehakiman
dan/atau kebebasan hakim bukanlah
kemerdekaan atau kebebebasan tanpa
batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman
dan kebebasan hakim diartikan sebagai
kemerdekaan atau kebebasan dalam
proses yudisial yang salah satunya
meliputi, hakim tidak boleh dikenakan
suatu tindakan seperti penurunan pangkat,
diberhentikan karena putusannya.
Para hakim, jelas Bagir, tidak tunduk
pada apapun kecuali pada ketentuanketentuan hukum dan keadilan. Asas
kekuasaan kehakiman merdeka merupakan
salah satu capaian utama negara
konstitusional modern yang berdasarkan
hukum atau rechtsstaat.
“Hakim merdeka, dua makna.
Pertama, tidak seorang pun khususnya
pemerintah atau aparatur administrasi
dapat mendikte hakim dalam memutus
suatu perkara. Kedua, pelaksanaan
fungsi yudisial tidak dapat dan tidak
boleh menimbulkan atau mengakibatkan
konsekuensi-konsekuensi terhadap hakim
yang bersangkutan,” urainya.
Pemohon dalam permohonannya
mendalilkan bahwa Pasal 96, Pasal 100,
dan Pasal 101 UU Sistem Peradilan
Anak lebih ditekankan pada penilaian
emosional (the emosionally laden value
judgment approach) para Pembentuk
Undang-Undang. Ketentuan tersebut
tidak memuat asas-asas kriminalisasi, dan
tujuan dari pemidanaan/keberadaan/fungsi
hukum pidana, sehingga rumusan dalam
ketentuan tersebut tidak mencerminkan
asas keadilan. (Lulu Anjarsari)

PHPU Kab. Kapuas

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
di sejumlah TPS

D

ua dari tiga pasangan calon
dalam Pemilukada Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2012, Ben
Brahim S. Bahat-Muhajirin, dan Surya
Dharma-Taufiqurrhman, mengajukan ke
beratan terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kapuas
tentang penetapan pasangan calon terpilih
atas nama Muhammad Mawardi-Herson
Barthel Aden.
Berangkat dari persoalan tersebut,
dua pasangan calon tersebut menggugat
dan mencari keadilan ke Mahkamah
Konstitusi, Senin (3/12). Para Pemohon
pada sidang perselisihan hasil Pemilukada
Kab. Kapuas tersebut adalah Pasangan
Calon Nomor Urut 1 Bahat-Muhajirin
dengan nomor perkara 94/PHPU.DX/2012, dan Pasangan Calon Nomor Urut
2 Dharma-Taufiqurrhman bernomor 95/
PHPU.D-X/2012.
Menurut Bahat-Muhajirin, Ke
putusan KPU Kab. Kapuas harus dibatalkan
dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sebab, Pemilukada
yang berlangsung di Kab. Kapuas
tersebut dipenuhi banyak pelanggaran dan
kecurangan yang bersifat masif, terstruktur,
dan sistematis, baik dilakukan sebelum
hingga proses Pemilukada berlangsung.
“Pemohon keberatan terhadap
ketetapan (KPU Kab. Kapuas) tersebut
berdasarkan dengan pelanggaran dan
kecurangan yang dilakukan Termohon
(KPU Kab. Kapuas), dan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas
Muhammad Mawardi-Herson Barthel
Aden (Pihak Terkait),” terang Kuasa
Hukum Pemohon Perkara No. 94, Bachtiar
Effendi.
Lebih dari itu Calon Wakil Bupati
Kab. Kapuas Taufiqurrahman, perkara
No. 95, menilai Pihak Terkait selaku
calon incumbent juga menyalahgunakan
kewenangannya sebagai bupati dengan
mengeluarkan surat terkait dengan lokasi

Suasana haru terpancar dari kuasa hukum Pemohon saat MK memerintahkan pemungutan suara
ulang Kab. Kapuas 2012, Selasa (14/12). Artinya dalam putusan tersebut, MK mengabulkan
permohonan Pemohon.

pemasangan sosialisasi alat peraga,
atribut parpol, dan lokasi kampanye
Pemilukada. Hal demikian, kata Pemohon,
sangat menguntungkan Pihak Terkait
selaku bupati Kab. Kapuas. “Hampir
seluruh fasilitas pemasangan, baik yang
diperbolehkan maupun dilarang, dipakai
oleh pasangan calon nomor urut 3 untuk
sosialisasi,” terang Pemohon No. 95 ini.
Putusan Sela
Kemudian
setelah
memeriksa
sejumlah bukti dan saksi selama proses
persidangan, Pleno Hakim Mahkamah
Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kab.
Kapuas untuk melaksanakan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang berada di
5 Desa dan 1 kelurahan yang tersebar di
tersebar di 5 kecamatan. Yaitu Desa Anjir
Mambulau Barat Kecamatan Kapuas
Timur, Desa Anjir Mambulau Timur
Kecamatan Kapuas Timur; Desa Naning
Kecamatan Basarang, Desa Tamban Baru
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Tengah Kecamatan Tamban Catur, Desa
Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala, dan
Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat.
Demikian inti Putusan Nomor 94/
PHPU.D-X/2012 dan Nomor 95/PHPU.DX/2012 ihwal perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah (Pemilukada) Kabupaten Kapuas
Tahun 2012. Perkara Nomor 94/PHPU.DX/2012 ini diajukan oleh pasangan calon
bupati dan wakil bupati (Cabup dan
Cawabup) nomor urut 1 Ben Brahim
S. Bahat dan H. Muhajirin (Ben-Jirin),
sedangkan untuk Nomor 95/PHPU.DX/2012 diajukan oleh pasangan Cabup dan
Cawabup nomor urut 2 H. Surya Dharma
dan Taufiqurrahman (Surya-Taufiq).
Mahkamah menjatuhkan putusan
sela perselisihan hasil Pemilukada Kapuas.
Hal ini tergambar dengan jelas dalam amar
Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012.
Dalam eksepsi, Mahkamah menyatakan
menolak
eksepsi
KPU
Kapuas.
Kemudian dalam pokok perkara, sebelum
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menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah
memvonis enam hal.
Pertama, mengabulkan sebagian
permohonan pasangan Ben-Jirin. Kedua,
menunda
pelaksanaan
Keputusan
KPU Kapuas Nomor 73/Kpts/KPUKab.020.435812/2012
mengenai
penetapan rekap hasil suara Pemilukada
Kapuas bertanggal 19 November 2012,
beserta Berita Acara Rapat Pleno Nomor
63/BA/XI/2012 mengenai rekap hasil
suara Pemilukada Kapuas bertanggal 19
November 2012.
Ketiga,
menunda
pelaksanaan
Keputusan KPU Kapuas Nomor 74/Kpts/
KPU-Kab.020.435812/2012
mengenai
penetapan pasangan calon Cabup
dan Cawabup terpilih, bertanggal 19
November 2012, serta Berita Acara Rapat
Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 mengenai
penetapan pasangan Cabup dan Cawabup,
bertanggal 19 November 2012.
Keempat, memerintahkan kepada
KPU Kapuas untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang di enam desa/
kelurahan sebagaimana tersebut di
atas. Kelima, memerintahkan KPU
Kabupaten Kapuas, KPU Provinsi
Kalimantan Tengah, KPU RI, serta
Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu), untuk mengawasi pelaksanaan
PSU. Keenam, memerintahkan KPU
Kabupaten Kapuas, KPU Provinsi
Kalimantan Tengah, KPU RI, serta
Bawaslu untuk melaporkan pelaksanaan
PSU di enam desa/kelurahan tersebut
kepada Mahkamah paling lambat 60 hari
sejak pengucapan putusan.
“Memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah, Komisi Pemilihan Umum, serta
Badan Pengawas Pemilihan Umum,
untuk melaporkan kepada Mahkamah
pelaksanaan amar putusan ini dalam
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD, didampingi tujuh anggota, yaitu
Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman,
Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva,
Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar,
saat sidang pengucapan pengucapan
Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012,
Jum’at (14/12/2012) pagi bertempat di
ruang sidang pleno lt. 2 gedung MK.
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Para kuasa Pihak Terkait begitu tegang saat sedang mendengarkan pembacaan putusan Pemilukada Kab.
Kapuas, Selasa (14/12).

Sementara itu, amar putusan Nomor
95/PHPU.D-X/2012
yang
diajukan
pasangan Surya-Taufiq, merujuk pada
putusan sebelumnya, yaitu putusan Nomor
94/PHPU.D-X/2012 yang diajukan oleh
pasangan Ben-Jirin.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan dalam eksepsi: menolak
eksepsi termohon (KPU Kapuas) untuk
seluruhnya. Dalam pokok permohonan:
sebelum menjatuhkan putusan akhir,
menunda penjatuhan putusan mengenai
pokok permohonan sampai dengan
dilaksanakannya
putusan Mahkamah
Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal
14 desember 2012,” kata Moh. Mahfud
MD membacakan amar putusan Nomor
95/PHPU.D-X/2012.
Politik Uang
Mahkamah mendapatkan fakta
terjadinya politik uang berdasarkan
keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang
diajukan pasangan Ben-Jirin (Pemohon)
dan pasangan Surya-Taufiq. Politik uang
terjadi di beberapa tempat secara meluas

dalam bentuk pembagian sejumlah
uang dan barang yang mempengaruhi
pilihan para pemilih dan secara khusus
menguntungkan Mawardi-Herson.
Praktik politik uang tersebut
merupakan praktik pelanggaran Pemilu
yang berdampak terciptanya demokrasi
yang tidak sehat dan berdampak secara
signifikan pada perolehan suara pasangan
calon. Hal tersebut mengurangi validitas
dan legitimasi hasil Pemilu.
Praktik politik uang terbukti terjadi
di lima desa dan satu kelurahan yang
tersebar di 5 lima kecamatan. Walaupun
praktik tersebut tidak terbukti dilakukan
dengan memenuhi unsur terstruktur
dalam artian melibatkan pihak-pihak
yang berkaitan dengan pemerintahan,
namun praktik meluas tersebut telah
menunjukkan adanya perencanaan atau
dilakukan secara sistematis. Hal ini secara
signifikan memengaruhi kemenangan
masing-masing calon, sehingga menurut
Mahkamah hal demikian patut menjadi
alasan untuk melakukan pemungutan suara
Ulang. (Shohibul Umam/Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Deiyai

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
di Tiga Kampung
Para kepala suku di daerah Kab.
Deiyai turut dihadirkan dalam sidang
pembuktian Kab. Deiyai, Selasa (11/12).

hanyalah akal-akalan belaka. Sehingga
dalil tersebut katanya, adalah tidak benar.
“Kesepakatan yang dibangun adalah
konspirasi,” ujarnya.
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P

asangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati pada Pemilukada Kab.
Deiyai Prov. Papua 2012, Yan
Giyai dan Yakunias Adii (No.
Urut 4) mengajukan keberatan terhadap
keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kab. Deiyai terkait penetapan
enam pasangan calon, dari sembilan
pasangan calon yang ikut serta dalam
Pemilukada Kab Deiyai.
“Kita keberatan terhadap enam
pasangan calon yang lainnya,” terang
Utomo A. Karim selaku kuasa hukum, Yan
Giyai dan Yakunias Adii (Pemohon perkara
No. 96/PHPU.D-X/2012), di persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (7/12)
pagi. “Enam pasangan calon itu seharusnya
tidak lolos namun diloloskan oleh KPU,”
tambahnya.
Gugatan sama juga muncul dari
Pasangan Calon Natalis Edowai-Mesak

Pakage (No. Urut 6), perkara nomor 97/
PHPU.D-X/2012. Dalam keberatannya,
Pemohon mengatakan terjadi tindakan
kekerasan yang dilakukan wakil pasangan
calon nomor urut 1, Agustinus Pigome
(Pihak Terkait), bersama masyarakat
Kampung Widuwakia, Kampung Demago,
dan Kampung Wagomani terhadap Kepala
dan Sekretaris Kampung Widuwakia.
Sementara Kuasa Pihak Terkait
Refly Harun, pada kesempatan berikutnya
menanggapi keberatan Pemohon Perkara
97 bahwa dia meminta Mahkamah menolak
permohonan Pemohon tersebut. Sebab,
seluruh dalil Pemohon tidak berdasarkan
fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi
di
lapangan
sewaktu
Pemilukada
dilaksanakan.
Dalil Pemohon yang menyatakan
adanya kesepakatan lima kampung pada
20 November 2012, menurut Refly,

Permohonan Dikabulkan
Setelah
mempertimbangkan
sejumlah bukti dan saksi yang dihadirkan
dalam persidangan, MK dalam putusannya,
kembali memerintahkan KPU Kabupaten
Deiyai agar melaksanakan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) dalam Pemilukada
Kab. Deiyai Prov. Papua Tahun 2012.
Pemungutan suara ulang dilakukan
pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat,
yaitu Kampung Widuwakia, Kampung
Wagomani, dan Kampung Demago.
Demikian salah satu isi putusan
perkara
nomor
97/PHPU.D-X/2012
perihal perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah Kab. Deiyai, yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Natalis
Edowai dan Mesak Pakage (No. Urut 6)
di MK. “Sebelum menjatuhkan putusan
akhir, mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian,” terang Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, saat membacakan putusan
Pemilukada Kab. Deiyai, di Ruang Sidang
Pleno MK, Kamis (20/12).
MK juga memerintahkan menunda
berlakunya pelaksanaan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Kab. Deiyai Putaran II 2012 di
Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24
November 2012, beserta lampirannya.
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Selain itu, MK juga memerintahkan
KPU Kabupaten Deiyai, KPU Provinsi
Papua, Panwaslu Kab. Deiyai, KPU serta
Bawaslu, untuk mengawasi pelaksanaan
pemungutan suara ulang di tiga kampung
tersebut sesuai dengan kewenangannya.
“Melaporkan
kepada
Mahkamah
pelaksanaan amar putusan ini dalam
waktu paling lambat 60 hari sejak putusan
ini diucapkan,” urai Achmad Sodiki saat
membacakan putusan tersebut.
Putusan tersebut diambil karena
menurut Mahkamah, terdapat kesepakatan
kampung-kampung pada 19 November
2012 yang ternyata tidak diikuti oleh
lima kepala kampung, yaitu Kepala
Kampung Piyakedimi, Kepala Kampung
Widuwakia, Kepala Kampung Digibagata,
Kepala Kampung Wagomani, dan Kepala
Kampung Demago.
“Ketidakhadiran
lima
kepala
kampung dalam musyawarah pengambilan
kesepakatan 19 November 2012, telah
mengurangi legitimasi dan menimbulkan
keraguan terhadap kesepakatan tersebut,”
ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.
Apalagi
pada
akhirnya,
Hamdan
menambahkan, tiga kepala kampung
yang tidak hadir pada musyawarah 19
November 2012, yaitu Kepala Kampung
Widuwakia, Kepala Kampung Wagomani,
dan Kepala Kampung Demago, membuat
kesepakatan pada 20 November 2012
yang isinya berbeda dengan kesepakatan
19 November 2012.
Di samping itu, kata Mahkamah,
perbedaan kesepakatan pembagian suara
pemilih di tiga kampung, yaitu Kampung
Widuwakia, Kampung Wagomani, dan
Kampung Demago, secara signifikan
memengaruhi perolehan suara masingmasing pasangan calon atau mempengaruhi
hasil akhir Pemilukada Kabupaten Deiyai
Putaran II Tahun 2012.
Oleh karena itu, untuk memastikan
perolehan
suara
masing-masing
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dance
Takimai-Agus Pigome (Pihak Terkait),
dan Pemohon di Distrik Tigi Barat,
menurut Mahkamah, harus dilaksanakan
pemungutan suara ulang di tiga kampung
di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung
Widuwakia, Kampung Wagomani, dan
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Ahli Tata Negara Irman Putra Sidin tampak menyampaikan keterangan ahlinya dalam sidang
Pemilukada Kab. Deiyai, Selasa (11/12).

Ketidakhadiran lima kepala
kampung dalam musyawarah
pengambilan kesepakatan 19
November 2012, telah mengurangi
legitimasi dan menimbulkan
keraguan terhadap kesepakatan
tersebut

Kampung Demago. Mengenai sistem dan
tata cara pemungutan suara ulang tersebut
Mahkamah menyerahkan sepenuhnya
kepada kearifan masyarakat.
Tidak Dapat Diterima
Mahkamah dalam kesempatan sama
juga membacakan putusan perkara No.
96/PHPU.D-X/2012 ihwal PHPU Kepala
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Daerah Kab. Deiyai yang diajukan oleh
Pasangan Calon Yan Giyai dan Yakunias
Adii (No. Urut 4). Dalam pendapatnya,
Mahkamah menjelaskan bahwa telah
terbukti dan berasalan hukum, Pemohon
bukan pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah Kab. Deiyai putaran
kedua sesuai dengan eksepsi Termohon
dan eksepsi Pihak Terkait. Jadi, Mahkamah
berpendapat, pokok permohonan Pemohon
tidak perlu dipertimbangkan.
“Dalam Eksepsi: Mengabulkan
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait; Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo; Dalam Pokok
Permohonan: Permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” ucap Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki saat membacakan putusan
didampingi hakim konstitusi lainnya.
(Shohibul Umam/mh)

Putusan PHPU Sultra

Dua Permohonan Ditolak, Dua Lainnya Tak Diterima
Ekspresi gembira Pihak Terkait ketika MK
memutuskan menolak dan tidak dapat diterima
permohonan para Pemohon, Senin (10/12).

D

ua pasangan calon gubernur
Sulawesi Tenggara (Sultra),
yaitu pasangan H. Buhari
Matta-H. MZ. Amirul Tamim
dan pasangan Ridwan Bae-Haerul Saleh
harus siap menerima kekalahan dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Sultra
Tahun 2012. Pasalnya, permohonan
perselisihan hasil Pemilukada Sultra
yang diajukan oleh kedua pasangan
ini ke Mahkamah Konstitusi (MK),
berbuah penolakan. Mahkamah dalam
amar putusannya menyatakan menolak
permohonan keduanya.
“Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” Moh. Mahfud MD
saat membacakan putusan masingmasing untuk Nomor 88/PHPU.DX/2012 yang dimohonkan oleh H.
Buhari Matta-H. MZ. Amirul Tamim,
dan Nomor 89/PHPU.D-X/2012 yang
dimohonkan oleh Ridwan Bae-Haerul
Saleh, Senin (10/12) siang.
Mahkamah dalam pendapatnya
menyatakan dalil yang diungkapkan
oleh pasangan H. Buhari Matta-H. MZ.
Amirul Tamim di persidangan hanyalah
bersifat sporadis. Dalil tersebut tidak
mampu meyakinkan Mahkamah mengenai
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terjadinya pelanggaran Pemilukada yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
(TSM), yang dapat mengubah peringkat
perolehan masing-masing pasangan calon.
Mahkamah menyatakan dalil tersebut tak
beralasan hukum.
Sedangkan terhadap dalil pasangan
Ridwan Bae-Haerul Saleh, setelah
mencermati dengan saksama dalil Pemohon,
Jawaban KPU Sultra selaku Termohon),
serta bukti-bukti dari para pihak, menurut
Mahkamah, pasangan Ridwan BaeHaerul Saleh tidak dapat membuktikan
bahwa penerbitan Keputusan KPU Sultra
Nomor
26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012
tentang perubahan tahapan, program dan
jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara Tahun 2012, telah menyalahi
ketentuan perundang-undangan.
Pasangan Ridwan Bae-Haerul Saleh,
menurut Mahkamah, juga tidak dapat
membuktikan terjadinya pengerahan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bombana,
Kecamatan Rarowatu, dan perintah kepada
pada lurah untuk menghadirkan warganya
pada kampanye pasangan calon Nomor Urut
2 yakni H. Nur Alam-H. Muh. Saleh Lasata.
Terhadap dalil ini, Pihak Terkait telah
membantahnya.

Menurut Mahkamah, pelanggaranpelanggaran yang didalilkan oleh Ridwan
Bae-Haerul Saleh, tidak meyakinkan.
Jikapun terjadi pelanggaran, hal ini bukan
pelanggaran TSM dan tidak signifikan
memengaruhi peringkat perolehan suara
Pemilukada yang menentukan keterpilihan
pasangan calon.
Fakta di persidangan memang
terbukti ditemukan kesalahan atau
pelanggaran yang dilakukan oleh
KPU Sultra. Namun hal ini menurut
Mahkamah, sangat tidak signifikan untuk
dapat membatalkan hasil Pemilukada.
Mahkamah berpendapat permohonan
Ridwan Bae-Haerul Saleh tidak beralasan
menurut hukum.
Tidak Dapat Diterima
Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD (ketua pleno) Achmad Sodiki,
Maria Farida Indrati, Anwar Usman,
Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad
Alim, dan Hamdan Zoelva, secara
berturut-turut juga membacakan putusan
perkara yang diajukan oleh dua bakal
pasangan calon gubernur Sultra, yaitu
pasangan H. Ali Mazi-Bisman Saranani
(Putusan Nomor 90/PHPU.D-X/2012) dan
pasangan La Ode Asis-H.T Yusrin (Nomor
91/PHPU.D-X/2012). Dalam amar putusan
Mahkamah menyatakan permohonan dua
bakal pasangan calon tersebut tidak dapat
diterima.
Mahkamah berpendapat, pasangan
H. Ali Mazi-Bisman Saranani tidak
bisa
membuktikan
sebagai
bakal
pasangan calon yang dilanggar hak-hak
konstitusionalnya untuk menjadi pasangan
calon (right to be candidate). Sedangkan
terhadap permohonan pasangan La Ode
Asis-H.T Yusrin, Mahkamah menyatakan
tidak berwenang mengadilinya karena
objek permohonan yang salah. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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PHPU Kota Baubau

Gugatan tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan
Pemohon
Kuasa hukum Pihak Terkait terlihat harap-harap
cemas ketika Mahkamah membacakan putusan
perkara Pemilukada Kab. Baubau, Kamis (6/12).

“Pasangan calon nomor urut 2
melakukan kecurangan dalam Pemilukada
Kota Baubau, dan melakukan mobilisasi,
serta melakukan penekanan PNS Kab.
Buton yang berdomisili di Kota Baubau,”
jelas Refly di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi yang dipimpin oleh Achmad
Sodiki tersebut.

Humas MK/Annisa Lestari

K

eputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Baubau,
Sulawesi
Tenggara
2012
dinilai Pasangan Calon Ibrahim
Marsila dan Muirun Awi tidak benar dan
tidak sah menurut hukum. Sebab, terdapat
pelanggaran dan penyimpangan selama
proses Pemilukada yang dilakukan oleh
KPU Kota Baubau dan pasangan calon
lain.
Beranjak dari persoalan tersebut,
Pasangan Calon Ibrahim-Muirun menjadi
Pemohon menggugat keputusan KPU
tersebut ke Mahkamah Konstitusi – Perkara
Nomor 86/PHPU.D-X/2012- perselisihan
hasil Pemilukada Kota Baubau, pada
Jumat (23/11). “Termohon (KPU Kota
Baubau) telah mencederai demokrasi, dan
melakukan pelanggaran yang serius dan
signifikan sehingga memengaruhi hasil
perolehan pasangan calon,” ujar Kuasa
Hukum Pemohon Muhammad Ichsan.
Kata
Ichsan,
pelanggaranpelanggaran tersebut berupa keberpihakan
KPU Kota Baubau terhadap pasangan
calon nomor urut 2 dan nomor urut 5 dalam
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Pemilukada Kota Baubau. Menurutnya,
Termohon telah meloloskan pasangan
calon nomor 2 yang tidak memenuhi
persyaratan untuk menjadi peserta
Pemilukada. “Termohon telah meloloskan
pasangan calon nomor urut 2 yang tidak
memenuhi syarat kesehatan,” terangnya.
Pasangan Calon Nomor 2, AS.
Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa, kata
Ichsan, juga melakukan pelanggaran berupa
politisasi birokrasi secara terstruktur,
sistematis, dan masif. Pelanggaran
dilakukan dengan cara melibatkan dan
menggerakkan unsur pegawai negeri sipil
(PNS) untuk pemenangan pasangan calon
nomor urut 2.
Hal senada juga disampaikan oleh
Pasangan Calon Nomor Urut 6, Amril
Tamim dan Agus Feisal Hidayat dalam
Perkara Nomor 87/PHPU.D-X/2012.
Melalui kuasa hukumnya Refly Harun,
Pemohon menjabarkan bahwa Bupati Kab.
Buton telah memobilisai dan menekan
sebanyak 3600 PNS Kab. Buton yang
berdomisili di Kota Baubau.

Permohonan Ditolak
Dalam putusan perkara tersebut,
Mahkamah menyatakan permohonan
Pemohon tidak terbukti menurut hukum,
sehingga permohonan para Pemohon
ditolak
seluruhnya.
“Mengadili,
menyatakan,
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua
MK Moh. Mahfud MD selaku ketua
sidang putusan, saat membacakan dua
putusan tersebut, di Ruang Sidang Pleno
MK. “Demikian diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi,” tambah Mahfud.
Dalam pendapatnya, Mahkamah
mengatakan bahwa Pemohon pada
pokoknya keberatan terhadap hasil
penghitungan suara yang telah ditetapkan
Termohon, karena sebelumnya Termohon
telah meloloskan Pasangan Calon A.S
Tamrin-Wa Ode Maasra Manarfa (Pihak
Terkait) sebagai peserta Pemilukada.
Padahal yang bersangkutan sedang
sakit
dan tengah menjalani masa
perawatankarena menderita penyakit TBC
yang sudah lama dan parah.
Terhadap dalil tersebut, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibukti
kan dengan alat bukti sedangkan Termohon
telah membuktikan berupa surat keterangan
hasil pemeriksaan kemampuan rohani
dan jasmani A.S Tamrin. Hal demikian
juga diperkuat dengan keterangan

Panwaslukada Kota Baubau bahwa
mereka tidak pernah menerima temuan
dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu,
masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan
Calon terkait dengan dugaan AS. Tamrin,
tidak memenuhi syarat kesehatan. “Oleh
karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti
menurut hukum,” terang Mahkamah.
Politisasi Birokrasi Tak Terbukti
Di sisi lain Pemohon juga
mendalilkan adanya politisasi birokrasi
secara terstruktur, dan sistematis yang
dilakukan pejabat Asisten I Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengajak
masyarakat untuk memilih Pasangan
Calon Nomor Urut 2. Pejabat Asisten
tersebut juga mendukung dan bergabung
dengan Bupati dan Wakil Bupati Buton
untuk memenangkan Pasangan Calon
Nomor Urut 2
Dalil Pemohon tidak dibuktikan
dengan alat bukti yang menyakinkan
bahwa politisasi birokrasi yang dilakukan

Pejabat Asisten I Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara tersebut terjadi
secara terstruktur, sistematis yang secara
signifikan mempengaruhi perolehan suara
Pemohon sehingga melampaui perolehan
suara Pihak Terkait. Demikian putusan
Mahkamah No. 86.
Sementara perkara No. 87, Pemohon
mendalilkan bahwa pasangan calon nomor
urut 2 melalui Bupati Buton memobilisasi
dan menekan 3.600 PNS Kab. Buton yang
berdomisili di Kota Baubau. Namun, dalil
tersebut dinilai oleh Pihak Terkait hanya
mengada-ada, karena memobilisasi 3.600
orang adalah hal yang tidak mungkin.

Dalil Pemohon tidak dibuktikan
dengan alat bukti yang
menyakinkan bahwa politisasi
birokrasi yang dilakukan Pejabat
Asisten I Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara tersebut

Terhadap
dalil-dalil
tersebut,
Mahkamah tidak menemukan bukti
yang meyakinkan bahwa Bupati Buton
memerintahkan kepada jajaran PNS
Kabupaten Buton untuk memenangkan
Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak
terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum.
Dalam
pendapat
terakhirnya,
Mahkamah mengatakan bahwa walaupun
ada pelanggaran-pelanggaran lainnya,
namun dalil Pemohon a quo tidak
dibuktikan oleh bukti yang cukup
meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut
terjadi secara terstruktur, sistematis,
dan masif, yang secara signifikan
mempengaruhi perolehan suara Pemohon
sehingga melampaui perolehan suara
Pihak terkait. “Oleh karena itu, menurut
Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan menurut hukum.”
(Shohibul Umam/mh)

PHPU Kab. Probolinggo

MK Tolak Permohonan Perkara

H

asil pemilihan umum kepala
daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012 diajukan ke
Mahkamah Konstitusi pada
Jumat (30/11) di Ruang Sidang Pleno
MK. Perkara ini dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo nomor urut 3 Kusnadi-Wahid
Nurahman (Perkara Nomor 92/PHPU.DX/2012) dan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo Salim Qurays
dan Agus Setiawan (Perkara Nomor 93/
PHPU.D-X/2012).
Dalam pokok permohonannya,
Para Pemohon mengungkapkan banyak
terjadi pelanggaran yang dilakukan
KPU Kabupaten Probolinggo bersifat
terstuktur, masif dan sistematis. Para
Pemohon berkeberatan terhadap Surat
Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo
Nomor 3263/2012 tentang Rekapitulasi
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo.

Dalam sidang pembuktian Kab. Probolinggo, sejumlah saksi dihadirkan untuk memberi
keterangan dalam persidangan, Rabu (5/12).

Kuasa Hukum Pemohon Saleh
menjelaskan
adanya
keterlambatan
pemberian rekapitulasi hasil suara

Humas MK/Annisa Lestari

yang sebenarnya sudah diselesaikan
pada 19 November 2012, namun baru
diserahkan kepada Pemohon pada 20
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November 2012. Kemudian adanya acara
Maulid Nabi di Alun-Alun dalam rangka
pertanggungjawaban Bupati Probolinggo,
kata Saleh, hal demikian jauh dari Maulid
Nabi karena banyak mempromosikan
Bupati Probolinggo.
Permohonan Ditolak
Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) menyatakan menolak permohonan
Pemohon Perkara PHPU Kabupaten
Probolinggo - Perkara No. 92 dan 93/
PHPU. D-X/2012 - untuk seluruhnya.
“Amar putusan, mengadili, menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” demikian diucapkan Ketua
Pleno Mahfud MD didampingi para hakim
konstitusi lainnya. Demikian dibacakan
Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang
pembacaan putusan MK, Kamis (13/12)
sore.
Terhadap dalil Pemohon soal petugas
KPPS di TPS 4, Desa Sukorejo, menyoblos
surat suara sendiri pada 8 November 2012,
Termohon pada pokoknya mengemukakan
dalil Pemohon tersebut tidak jelas.
Apabila yang dimaksudkan Pemohon
adalah menyoblos surat suara milik orang
lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas
KPPS, maka itupun juga tidak jelas.   
“Karena Pemohon tidak menyebut
secara rinci kapan, di mana, bagaimana
petugas KPPS tersebut menyoblos surat
suara a quo, berapa jumlah surat suara
yang dicoblos sendiri tersebut, serta
untuk kepentingan pasangan calon siapa,”
ungkap Majelis Hakim Konstitusi.
Faktanya, selama berlangsung
pemungutan suara hingga selesai di TPS 4,
Desa Sukorejo, tidak ada masalah dan atau
tidak ada kejadian khusus yang dicatat
di dalam formulir keberatan. Terhadap
permasalahan hukum tersebut, menurut
Mahkamah, tidak ada bukti yang cukup
meyakinkan, petugas KPPS di TPS 4, Desa
Sukorejo, melakukan pelanggaran dengan
menyoblos surat suara milik orang lain.
“Kalaupun benar dalil tersebut,
Pemohon juga tidak dapat membuktikan
kepada pasangan calon mana suara
tersebut diberikan. Dengan demikian
dalil Pemohon a quo tidak beralasan
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Humas MK/GANIE

Kuasa hukum KPU Kab. Probolinggo terlihat menerangkan jawabannya
saat sidang kedua, Senin (3/12).

Kalaupun benar dalil tersebut,
Pemohon juga tidak dapat
membuktikan kepada pasangan
calon mana suara tersebut
diberikan

menurut hukum,” tulis Mahkamah dalam
putusannya.
Selanjutnya Pemohon mendalilkan
adanya kotak suara yang tidak bersegel di
Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk pada
7 November 2012. Guna membuktikan
dalilnya, Pemohon mengajukan bukti
surat/tulisan. Terhadap dalil tersebut,
Termohon pada pokoknya mengemukakan
bahwa benar pada Selasa, 6 November 2012
sekitar pukul 14.00 bertempat di Pendopo
Desa Sindetlami, telah diselenggarakan
penyerahan logistik Pemilukada dari KPU
Kabupaten Probolinggo melalui PPK
Kecamatan Besuk kepada PPS Sindetlami,
antara lain enam buah kotak surat suara
dengan isinya dalam keadaan terkunci dan
disegel. 	
Terhadap permasalahan hukum
tersebut, tidak ada bukti yang meyakinkan

Termohon telah melakukan pelanggaran
sebagaimana dalil Pemohon. Kalaupun
benar dalil tersebut, Pemohon juga tidak
dapat membuktikan keterkaitan antara
kotak suara yang tidak bersegel yang
ditemukan di TPS II dan TPS III di Desa
Sindetlami, Kecamatan Besuk dengan
penambahan
ataupun
pengurangan
perolehan suara pasangan calon.
Terlebih lagi faktanya setelah
diadakan pemeriksaan dengan disaksikan
Panwas Lapangan setempat, disimpulkan
bahwa rusaknya segel tersebut bukan
karena faktor kesengajaan dan hal
tersebut telah dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Logistik Pemilukada
Kabupaten Probolinggo 2012 di wilayah
Kecamatan Besuk. Oleh karenanya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon ini
tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan penilaian atas fakta
dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan Mahkamah
berwenang untuk mengadili permohonan
ini, Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan ini, permohonan Pemohon
diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan peraturan perundangundangan, dan terkait pokok permohonan
tidak terbukti. (Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Morowali

KPU Kab. Morowali dan “Incumbent” Dituding Lakukan
Pelanggaran Sistematis dalam Pemilukada Morowali

M

engawali 2013, Mahkamah
Konstitusi (MK) menggelar
sidang perdana, yakni sidang
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten
Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis
(3/1) pagi di Ruang Sidang Pleno MK.
Sidang perkara yang teregistrasi dengan
Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/
PHPU.D-X/2012 ini dipimpin oleh Wakil
Ketua MK, Achmad Sodiki.
Seperti sidang pemeriksaan perkara
biasanya, sidang kali ini dimulai dengan
paparan pokok permohonan oleh Para
Pemohon. Pemohon Perkara No. 98/
PHPU.D-X/2012 yakni Pasangan Calon
Nomor Urut 4 Ahmad M. Ali-Jakin
Tumakaka serta Pasangan Calon Nomor
Urut 5 Chaerudin Zen-Delis J. Hehi
selaku Pemohon Perkara No. 99/PHPU.DX/2012, melalui kuasa hukumnya
menyampaikan pelanggaran-pelanggaran
yang dianggap merugikan pihaknya ke
hadapan panel hakim beranggotakan
Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono.
Pemohon Perkara No. 98 lewat
kuasa hukumnya, Jamaludin Karim
menyampaikan
bahwa
terdapat
pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon (KPU Kab. Morowali) dan
Bupati dan Wakil Bupati Morowali.
Jamaludin mengatakan kedua pihak telah
melakukan pelanggaran sistematis dalam
proses penyusunan program dan tahapan
serta jadwal Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kabupaten Morowali 2012.
“Termohon telah membuat surat
yang seolah-olah dibuat oleh Wakil Ketua
DPRD Morowali dengan nomor 279/86/
DPRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012
perihal tahapan program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilukada Morowali
2012 yang ditujukan kepada Ketua
KPU Morowali untuk memerintahkan
Termohon segera memulai tahapan
Pemilukada. Padahal, dalam peraturan
perundang-undangan tidak ada sedikitpun
kewenangan DPRD Morowali untuk dapat
memerintah Termohon,” urai Jamaludin.
Selain itu, Pemohon Perkara No. 98
menduga ada konspirasi yang dilakukan

Humas MK

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Achmad Sodiki sedang
menyelenggarakan sidang Pemilukada Kab. Morowali, Kamis (3/1).

antara KPU Kab. Morowali dengan
pasangan calon nomor urut 2. Dijelaskan
Jamaludin, kedua pihak tersebut telah
merencakan sejak awal agar Pemilukada
Morowali hanya dilakukan dalam satu
putaran. Dengan begitu, lanjut Jamaludin,
KPU Kab. Morowali dan pasangan calon
nomor urut 2 melakukan cara apa pun
agar Pemilukada Morowali dimenangkan
pasangan calon nomor urut 2 dalam satu
putaran saja.
Pemilihan PPK dan PPS menurut
Jamaludin juga telah direkayasa oleh pihak
KPU Kab. Morowali dengan pasangan calon
nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 2
yang notabene adalah incumbent menurut
Jamaludin telah merekayasa pemilihan
PPK dan PPS yang didominasi PNS di
Pemda Kab. Morowali dan perangkat desa
setempat. Dengan begitu pasangan Anwar
Hafid-US Marunduh menurut Jamaludin
mampu mengarahkan PPK dan PPS agar
memenangkan dirinya dalam Pemilukada
Morowali 2012.
Senada dengan Pemohon Perkara
No. 98, Pemohon Perkara No. 99 yang
diwakili kuasa hukumnya, Daniel Tonapa
mengatakan KPU Kab. Morowali bersama

calon incumbent selaku pasangan nomor
urut 2 telah melakukan pelanggaran
yang merugikan Pemohon 99. Salah
satu pelanggaran yang dilakukan KPU
Kab. Morowali selaku Termohon dan
pasangan nomor urut 2 selaku Pihak
Terkait yaitu memasukkan penduduk yang
tidak memenuhi syarat dalam DPT dan
sebaliknya, tidak memasukkan penduduk
yang memenuhi syarat ke dalam DPT.
Selain itu, Daniel mengatakan
terdapat intimidasi dari Kepala Dinas
Pendidikan Kab. Morowali kepada
para guru di Kab. Morowali. Dikatakan
Daniel, Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Morowali meminta para guru untuk
memilih pasangan calon nomor urut 2
alias incumbent. Para pegawai honorer
juga diancam akan dicabut jabatannya
bila tidak mendukung calon nomor urut
2 oleh Kepala Badan Kepegawaian
Daerah. “Sebab itu ada sebutan PNS nakal
yang tidak mendukung incumbent,” ujar
Daniel.
Sebab itu kedua Pemohon meminta
agar MK memerintahkan KPU Kab.
Morowali untuk melakukan kembali tahapan
Pemilukada. (Yusti Nurul Agustin/mh)
Januari 2013 KONSTITUSI

37

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Tangerang

DPT Bermasalah, Suwandhi-Muhlis Menggugat ke MK

H

asil Pemilukada Kabupaten
Tangerang yang berlangsung
pada 9 Desember lalu
diajukan
ke
Mahkamah
Konstitusi (MK). Pasangan calon nomor
urut 4 Achmad Suwandhi dan Muhlis
mengajukan permohonan perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 100/PHPU.D-X/2012 tersebut.
Melalui kuasa hukumnya Sirra
Prayuna, Pemohon mendalilkan adanya
pelanggaran yang terstruktur, masif dan
sistematis terjadi ketika pemilihan umum
kepala daerah berlangsung. Menurut
Sirra, ada beberapa hal yang menjadi titik
krusial di dalam proses tahapan-tahapan
Pemilukada Kabupaten Tangerang yang
didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran.
“Pertama adalah soal daftar
pemilih, kemudian pengadaan logistik
penyelenggara pemilu itu sendiri,
kemudian juga pada tahapan pencalonan
itu sendiri, lalu pada tahapan kampanye
pemungutan suara dan penghitungan
suara. Tetapi setiap tahapan itu tidak
kami stressing menjadi bagian dari materi
pokok permohonan kami,” ujarnya pada
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang
berlangsung pada Jumat (4/1).
Persoalan yang didalilkan Pemohon,
lanjut Sirra, di antaranya persoalan daftar
pemilih, pemilih ganda, pemilih yang
sudah tidak ada lagi, serta formulir C6
yang tidak dibagikan. Selain itu, Pemohon
juga mendalilkan bahwa Termohon
melakukan money politic dan tidak
bersikap netral.
“Kami menemukan sejumlah daftar
pemilih yang belum memenuhi syarat
secara konstitusional, tetapi tetap dapat
menggunakan hak pilih. Kemudian,
daftar pemilih ganda. Pemilih yang sudah
tidak ada lagi di tempat, pindah domisili,
meninggal dunia masih terdaftar di dalam
DPT itu sendiri. Di samping itu juga
kami menemukan cukup banyak surat
undangan form C-6 yang semestinya
diberikan kepada setiap pemilih untuk
melaksanakan hak konstitusionalnya,
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Kuasa Hukum Pemohon sedang memeriksa berkas permohonan Pemohon di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi pada perkara Pemilukada Kab. Tangerang, Jumat (4/1).

memberikan hak pilih pada hari yang
telah ditetapkan untuk pencoblosan, tetapi
cukup banyak kami temukan di lapangan,”
jelas Sirra di hadapan Majelis Hakim yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar.
Menanggapi
dalil-dalil
yang
disampaikan Pemohon, KPU Kabupaten
Tangerang selaku Termohon membantah
keseluruhan dalil-dalil tersebut. Saleh
mewakili
Termohon
menjelaskan
mengenai dalil penempatan angka dalam
DB1-KWK yang kurang tepat.
”Kejadian yang sebenarnya adalah
adanya kesalahan dalam proses dalam
input data atau pencatatan rekapitulasi
hasil penghitungan suara Kecamatan
Kresek pada kolom jumlah surat suara
yang terpakai atau kolom B, di kolom
tersebut tercatat angka 11 (jumlah surat
suara yang dikembalikan karena rusak atau
salah coblos) yang seharusnya 28.533.
Kolom surat suara yang dikembalikan

atau kolom B3, di kolom tersebut tercatat
angka 17.242 atau jumlah surat suara yang
tidak terpakai yang seharusnya tercatat
11,” paparnya.
Saleh membenarkan adanya pemilih
yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun,
lanjut Saleh, tidak ada satupun keluhan
yang masuk mengenai persoalan ini
kepada pihak Termohon. “di Desa Cijantra,
Pagedangan, Desa Medang, Kecamatan
Pagedangan, itu juga sebagian ada yang
tercantum dalam DPT, ada yang tidak
terdaftar dalam DPT, DPS, dan model A,
tetapi tidak komplain,” ujarnya.
Akil
yang
didampingi
oleh
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan
Muhammad Alim meminta agar para
pihak menyiapkan saksi untuk sidang
mendatang. Sidang lanjutan akan dihelar
pada Senin (7/1) pukul 10.00 WIB dengan
acara tambahan jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa
Saksi Pemohon. (Lulu Anjarsari/mh)
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WNI Luar Negeri Ingin Miliki Dapil Sendiri
Oleh: Nur Rosihin Ana

W

arga Negara Indonesia
yang
berdomisili
di
luar negeri (WNI LN)
menuntut dibentuk daerah
pemilihan luar negeri (Dapil LN). Sejak
pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)
di era Reformasi yaitu Pemilu Tahun
1999 hingga 2009, hak suara WNI LN
dimasukkan sebagai perolehan suara Dapil
DKI Jakarta II. Hal ini sangat merugikan
hak-hak konstitusional mereka. Merasa
diperlakukan tidak adil, beberapa WN
LN mengujikan ketentuan Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu
Legislatif) ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Uji materi UU Pemilu Legislatif yang
diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan
Nomor 2/PUU-XI/2013 ini diajukan oleh
31 WNI LN. Mereka yaitu: Priyo Puji
Wasono (Washington DC), Deyantono Kok
Young (Taiwan), Ilhamsyah Abdul Manan
(Georgia USA), Nira Bagoes (Toronto),
Fify Manan (USA), Renny Damayanti
Mallon (San Fransisco), Duta Mardin
Umar (Washington DC), Rudy Octavius
Sihombing (Taiwan), Muhammad Al Arif
(Washington DC), Rizki Nugraha Hamim
Penna (Qatar), Syamsiah Hady (Sydney,
Australia), Amin Hady (Sydney, Australia),
Santa Imelda Paulina Tenyala (Brussels,
Belgia), Ismail Umar (Doha, Qatar), Arief
Amiharyanto (Doha, Qatar), Dahliana
Suryawinata
(Den-Haag,
Belanda),
Hermansyah (Belanda), Tony Thamsir
(Taiwan), Firman Mangasa Simanjuntak
(Taiwan), Danny Tandela (California,
USA), Andry Antoni (Washington DC),
Kasuma Juniarni (Korea Selatan), Joko
Mulyono Slamet (Korea Selatan), Charles
Bonar Pardomuan (Doha-Qatar), Etty
Prihartini Theresia (Sanaa, Yaman),

Rosalia Adywarman Arby (Jeddah, Saudi
Arabia), Aifah Adywarman Arby (Cairo,
Mesir), Benyamin Rasyad (Houston,
USA), Eli Warti Maliki (Jeddah, Arab
Saudi), Heri Sunarli Hansuana (DohaQatar), Rizaldi Fadilla (Doha-Qatar).
Ketentuan dalam Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (5) UU Pemilu Legislatif
tidak mencantumkan Dapil LN. Hal ini
sangat potensial merugikan hak-hak
konstitusional para Pemohon. Sebab,
kepentingan para Pemohon sebagai WNI
yang berdomisili di luar negeri secara
khusus tidak terwakili di DPR RI.
Pasal 22 ayat (1) UU Pemilu
Legislatif menyatakan: “Daerah pemilihan
anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/
kota, atau gabungan kabupaten/kota.”
Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu
Legislatif menyatakan: “Daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.”
Para
Pemohon
mendalilkan,
seharusnya mereka terwakili secara adil
oleh wakil rakyat yang secara khusus
dicalonkan dari Dapil LN. Selama
pelaksanaan Pemilu di era Reformasi
(Pemilu 1999-2009), Dapil LN digabung
dengan Dapil DKI Jakarta II. Hal ini
bertentangan dengan prinsip kesetaraan
dan persamaan hak warga negara untuk
diwakili dalam pemerintahan sebagaimana
ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (3) UUD 1945. WNI LN mempunyai
hak dan kedudukan yang sama dengan
WNI yang berdomisili di seluruh wilayah
Indonesia. WNI LN mempunyai hak dan
kedudukan yang sama untuk berpartisipasi
dalam pemerintahan Negara Republik
Indonesia.
Konsekuensi dari hak untuk memilih
adalah keterwakilan yang adil dalam
pemerintahan, khususnya oleh wakil rakyat
di DPR-RI. Namun kesamaan kedudukan
dan hak untuk diwakili di DPR-RI tidak

tercermin dalam pembentukan Dapil
yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif.
Pasal 22 ayat (1) UU Pemilu Legislatif
tidak mengakomodasi keberadaan pemilih
di luar negeri yang secara de facto tidak
berdomisili di provinsi atau kabupaten/
kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal
22 ayat (1).
Beda Kepentingan
Dapil LN dianggap sebagai bagian
dari Provinsi DKI Jakarta sehingga Dapil
LN masuk dalam Dapil DKI Jakarta II.
Lampiran UU Pemilu Legislatif pada
poin 11 menyebutkan, Dapil DKI Jakarta
II meliputi Kota Jakarta Pusat plus Luar
Negeri, dan Kota Jakarta Selatan. Lampiran
UU Pemilu Legislatif ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam penentuan
Dapil. Sebab, bagaimana mungkin WNI
LN dianggap sebagai bagian dari penduduk
DKI Jakarta, karena faktanya mereka
berasal daerah daerah yang berbeda-beda
di Indonesia.
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
menyatakan, “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.” WNI LN
seharusnya mendapatkan kemudahan dan
perlakuan khusus sehingga kepentingannya
terwakili. Penempatan kepentingan WNI
LN secara bersamaan dengan warga
Provinsi DKI Jakarta merupakan hal yang
salah. Sebab kepentingan politik dan
kebutuhan atas keterwakilan antara warga
DKI Jakarta dengan WNI luar negeri jelas
berbeda.
Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5)
UU Pemilu Legislatif yang selanjutnya
dirumuskan dalam lampiran UU Pemilu
Legislatif poin 11, merupakan lampiran
yang ditetapkan tanpa menggunakan
metode penghitungan yang jelas untuk
mendapatkan jumlah kursi di setiap provinsi
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dan Dapil secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk sesuai dengan prinsip
kesetaraan. Fakta menunjukkan, metode
penentuan Dapil sebagaimana diatur
Pasal 22 ayat (4) UU Pemilu Legislatif
mengakibatkan
beberapa
provinsi
mengalami over-representation (jumlah
kursi melebihi dari yang seharusnya). Di
sisi lain, beberapa provinsi mengalami
under-representation (jumlah kursi kurang
dari yang seharusnya).
Dapil Sendiri
Sudah selayaknya WNI LN
memiliki Dapil tersendiri yang terpisah
dari wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan
data Kementerian Luar Negeri RI tahun
2011, WNI yang berdomisili di luar negeri
berjumlah 4.457.743 jiwa. Jumlah tersebut
bisa mencapai hingga 7 juta jiwa jika
ditambahkan dengan WNI LN yang tidak
melapor ke perwakilan Indonesia di LN.
Jumlah WNI LN tersebut cukup
besar melebihi jumlah penduduk Kota
Jakarta Pusat (898.883 jiwa) dan Penduduk
Kota Jakarta Selatan (2.057.080 jiwa).
Kontribusi jumlah WNI LN yang cukup
besar ini berbanding terbalik dengan

keterwakilan dan perhatian anggota DPRRI yang berada di Dapil DKI Jakarta II.
Keterwakilan Dapil LN dengan
menggunakan Dapil DKI Jakarta II sangat
tidak efektif karena, pertama, konstituensi
WNI LN cukup besar sehingga sudah
selayaknya dibentuk Dapil LN. Kedua,
terjadinya voters disenfranchisement
karena keterwakilan konstituen WNI LN
yang cukup besar, tidak ada di DPR-RI.
Para wakil rakyat yang terpilih mewakili
Dapil DKI Jakarta II tidak tampil mewakili
kepentingan WNI LN. Wakil rakyat yang
terpilih mewakili Dapil DKI Jakarta II
lebih terlihat sebagai wakil dari Provinsi
DKI Jakarta dibandingkan sebagai WNI
LN. Buktinya, wakil rakyat dari Dapil DKI
Jakarta II tidak pernah melakukan temu
konstituensi kepada WNI LN. Mereka
juga tidak pernah menyuarakan isu-isu
penting yang relevan dengan kepentingan
WNI LN. Ketiga, munculnya sikap
apolitis WNI LN. Voters Tournout atau
jumlah pemilih yang menggunakan hak
pilihnya di TPS tergolong rendah. Hal ini
disebabkan tidak efektifnya keterwakilan
bagi WNI LN. Bagi konstituen WNI LN,
tidak ada pengaruhnya menggunakan

hak pilih karena tidak adanya wakil di
lembaga legislatif yang dapat menjadi
saluran penyampaian aspirasi. WNI LN
akan merasa their vote will really count
and make a difference dengan dibentuknya
Dapil LN karena adanya kaitan langsung
antara penggunaan hak pilih dengan
keterwakilan di DPR-RI.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di
atas, para Pemohon yang nota bene WNI
yang berdomisili di LN ini sangat berharap
kepada Mahkamah agar mengabulkan
permohonan mereka. Para Pemohon
meminta Mahkamah menyatakan Pasal
22 ayat (1) UU Pemilu Legislatif adalah
inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:
“Daerah pemilihan anggota DPR adalah
provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan
kabupaten/kota, atau luar negeri.”
Selain itu, para Pemohon meminta
Mahkamah
menyatakan
ketentuan
Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu Legislatif
beteentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak mencantumkan Daerah
Pemilihan Luar Negeri sebagai daerah
pemilihan yang terpisah dengan Daerah
Pemilihan DKI Jakarta II.
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Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Desember 2012 — 18 Januari 2013
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

53/PUU-X/2012

1. Suharto;
2. H. Tjuk Kasturi
Sukiadi;
3. Ali Azhar Akbar.

13 Desember 2012

Ditolak

2

45/PUU-X/2012

1. M. Komarudin;
2. Muhammad Hafidz.

13 Desember 2012

Ditolak

3

42/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012 [Pasal 19] dan UU
No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012 [Pasal 18]
Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a)]
Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
[Pasal 7 ayat (6a)]

4

46/PUU-X/2012

5

29/PUU-X/2012

6

105/PUU-X/2012

7

53/PUU-IX/2011

8

2/PUU-X/2012

9

84/PUU-IX/2011

10

106/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a)]
Pengujian KUHP [Pasal 505]
Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[Pasal 1 ayat 3] dan UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan [Pasal 4, Pasal
50 ayat 3 huruf a dan Pasal 78 ayat (2)]
Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi [Pasal 68 ayat (1)]

Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 30
ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30
ayat (1) huruf d]
Pengujian UU No. 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik [Pasal 55 dan Pasal 56]

Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah [Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)]

1. Perhimpunan
13 Desember 2012
Magister Hukum
Indonesia (PMHI);
2. Penegakan Hukum
dan Hak Asasi
Manusia untuk
Kebenaran dan
Keadilan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (PEMBELA
NKRI);
3. Eddy Wesley Parulian
Sibarani;
4. Masyur Maturidi;
5. M. Fadhlan Hagabean
Nasution.
1. Ahmad Daryoko;
13 Desember 2012
2. Ir. Kgs. Muhammad
Irzan Zulpakar;
3. Mukhtar Guntur Kilat,
dkk.
Debbi Agustio Pratama
3 Januari 2013

Tidak Dapat
Diterima

Raden Bung Hatta

3 Januari 2013

Ditarik
Kembali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pong Hardjatmo;
Ridwan Saidi;
Judilherry Justam;
M. Ridha;
Gatot Sudarto;
Masyarakat Hukum
Indonesia (MHI)
Djailudin Kaisupy

3 Januari 2013

Ditolak

3 Januari 2013

Tidak Dapat
Diterima

1.
2.
3.
4.
5.
1.

3 Januari 2013

Dikabulkan
Sebagian

3 Januari 2013

Ditarik
Kembali

M. Achsin;
Anton Silalahi;
Yanuar Mulyana;
Rahmat Zuhdi;
M. Zainudin;
Partai Bulan Bintang
(PBB);
2. Partai Demokrasi
Pembaharuan (PDP);
3. Partai Damai
Sejahtera (PDS); dkk

Ditolak

Ditolak

Januari 2013 KONSTITUSI

41

CATATAN PERKARA

11

5/PUU-X/2012

12

1/PUU-X/2012

13

25/PUU-X/2012

14

76/PUU-X/2012

15

80/PUU-X/2012

16

91/PUU-X/2012

17

4/PUU-X/2012

18

26/PUU-X/2012

19

33/PUU-X/2012

20

40/PUU-X/2012

21

56/PUU-X/2012
67/PUU-X/2012

22

118/PUU-X/2012

Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Pengujian Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Pengujian Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pengujian Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengujian Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Pengujian Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan
Pengujian Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Pengujian Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Pengujian Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pengujian Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Pengujian Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden [Pasal 9]

Andi Akbar Fitriyadi, dkk

8 Januari 2013

Dikabulkan

1. PT. Bukit Makmur
Mandiri Utama;
2. PT. Pama Persada
Nusantara (PAMA);
3. PT. Swa Kelola
Sukses;
4. PT. Ricobana Abadi;
5. PT. Nipindo
Primatama;
6. PT. Lobunta Kencana
Raya;
7. PT. Uniteda Arkato.
Hofni Ajoi, dkk

8 Januari 2013

ditolak

8 Januari 2013

ditolak

Dr. Ir. Fadel Muhammad

8 Januari 2013

ditolak

Habiburokhman, S.H.dkk

8 Januari 2013

Tidak dapat
diterima

Ricky Elviandi Afrizal

8 Januari 2013

Ketetapan

1. Forum Kajian Hukum
dan Konstitusi;
2. Ryan Muhammad;
3. Erwin Agustian;
4. Eko Santoso.
Mozes Kallem, S.H.

15 Januari 2013

Dikabulkan
sebagian

15 Januari 2013

Ditolak

Erik

15 Januari 2013

ditolak
seluruhnya

H. Hamdani Prayogo

15 Januari 2013

Dikabulkan

1. Jono Sihono, S.H;
15 Januari 2013
2. M. Sinufa Zebua, S.H.

ditolak

Indonesian Human Rights 15 Januari 2013
Committe For Social
Justice (IHCS).

ditolak

1.
2.
3.
4.

Ketetapan

Deni Aulia Ahmad;
Bisma Mauria;
Purwanto;
Achmad Djunaidi

18 Januari 2013

Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Desember 2012 — 18 Januari 2013
No
1
2

42

Nomor
Pokok Perkara
Registrasi
86/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Baubau Tahun 2012
87/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Baubau Tahun 2012
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Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

H. Ibrahim Marsela dan H. Muirun 6 Desember 2012
Awi (No.Urut 4)

Ditolak

MZ. Amril Tamim dan Agus Feisal
Hidayat (No.Urut 6)

Ditolak

6 Desember 2012
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3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

88/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2012
89/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2012
90/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2012
91/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2012
92/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Probolinggo Tahun
2012
93/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Probolinggo Tahun
2012
94/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012
95/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012
96/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II
Tahun 2012
97/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II
Tahun 2012
98/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Morowali Tahun
2012
99/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Morowali Tahun
2012
100/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2012
101/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2012
102/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2012
105/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2012
103/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Minahasa Tahun 2012
104/PHPU.DPerselisihan Hasil Pemilihan Umum
X/2012
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2012

H. Buhari Matta dan H. MZ. Amirul 10 Desember 2012
Tamim (No.Urut 1)

Ditolak

Ridwan Bae dan Haerul Saleh (No. 10 Desember 2012
Urut 3)

Ditolak

H. Ali Mazi dan Bisman Saranani

10 Desember 2012

Tidak Dapat
Diterima

La Ode Asis dan H. T. Yusrin

10 Desember 2012

Tidak Dapat
Diterima

H. Kusnadi dan H. Wahid
Nurahman (No. Urut 3)

13 Desember 2012

Ditolak

Salim Qurays dan Agus Setiawan
(No. Urut 2)

13 Desember 2012

Ditolak

Ben Brahim S. Bahat dan H.
Muhajirin (No. Urut 1)

14 Desember 2012

Dikabulkan
Sebagian

H Surya Dharma dan
Taufiqurrahman (No. Urut 2)

14 Desember 2012

Putusan Sela

Yan Giyai., S.Sos. MT dan
Yakunias Adii (No Urut 4)

20 Desember 2012

Tidak Dapat
Diterima

Natalis Edowai,S.E dan Mesak
Pakage, S.Sos (No. Urut 6)

20 Desember 2012

Putusan Sela

H. Ahmad Hi. M. Ali,SE dan Drs.
Jakin Tumakaka, MM. (Nomor
urut 4)

15 Januari 2013

Putusan Sela

Drs. Chaeruddin N. Zen, M.M dan
dr. Delis Julkarson Hehi (nomor
urut 5)

15 Januari 2013

Putusan Sela

H. Achmad Suwandhi, S.H dan
Muhlis (Nomor urut 4)

15 Januari 2013

Ditolak

H. Imam Buchori, SH. dan RH.
Zainal Alim (bakal pasangan
calon)

15 Januari 2013

Tidak dapat
diterima

H. Hermanto Subaidi, M.Si dan
Drs. KH. Dja’far Shodiq (nomor
urut 6)

15 Januari 2013

Ditolak

H. Njono Djoyo Astro dan KH. A.
Syaiful Anam [No.Urut 3]

18 Januari 2013

Ditolak
Seluruhnya

Careig Naichel Runtu dan Denny
Jhonlie Tombeng [No.Urut 3]

18 Januari 2013

Ditolak
Seluruhnya

Hj. Siti Nurhayati dan Sumardi
[No.Urut 1]

18 Januari 2013

Ditolak
Seluruhnya
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Dr. Boentaran Martoatmodjo
Tokoh Pergerakan Pejuang Kesehatan

etika
Undang-undang
Dasar
Republik
Indonesia
dirumuskan
untuk pertama kalinya,
para pendiri bangsa yang tergabung
dalam Badan Penyelidik Usahausaha Kemerdekaan menyadari,
konstitusi yang mereka buat
itu bersifat darurat. Di sisi lain,
sekalipun belum sempurna, mereka
juga mengakui muatan yang
terkandung di dalamnya sudah
cukup baik sebagai konstitusi dari
sebuah negara yang baru merdeka.
Dikatakan belum sempurna, karena
masih banyak hal yang belum
tercakup di dalamnya.
Pendapat itu antara lain
dikemukakan
oleh
anggota
BPUPK, Poerbonegoro Soemitro
Kolopaking, dalam Rapat Besar
tanggal 15 Juli 1945. Setelah
mendengar keterangan Soekarno
dan Soepomo, ia juga merasa
masih banyak kekurangan dalam
rancangan UUD. Ia memberi
contoh tidak adanya ketentuan
yang
berhubungan
dengan
kesehatan, dengan hak tanah, serta
hak berkumpul atau bersidang.
Tetapi, secara umum, ia menilai
rancangan UUD itu sudah cukup
memuaskan. “Bukan saja buat kita
sendiri, tetapi juga buat masyarakat
Indonesia,” katanya.
Ia juga mengutip pidato
Soepomo
sebelumnya,
yang
mengatakan baik atau kurang
baiknya UUD bukan saja terletak
dalam rancangan tersebut, tetapi
sebagian besar terletak dalam
cara
menjalankannya,
dalam
praktiknya. Jikalau dalam praktik
kemudian terbukti ada kekurangan,
UUD tersebut dapat diubah. Tapi,
menurut dia, yang terpenting pada
saat itu adalah agar mereka selekas
mungkin memperoleh kemerdekaan
yang nyata. Setelah itu, barulah
UUD itu bisa dilaksanakan sebaik
mungkin. Karena itu, ia meminta
sidang agar tidak berlarut-larut
mengemukakan pendapat mereka.
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Dr. Boentaran Martoatmodjo

Kesehatan Rakyat Dipelihara
Negara
Di tengah himbauan itu,
Boentaran Martoatmodjo lantas
angkat bicara. Pidato lengkapnya:
“Paduka Tuan Ketua! Hadirin yang
terhormat! Saya menyetujui apa yang
tadi dikemukakan oleh anggota yang
terhormat Tuan Kolopaking. Memang
sesungguhnya
dasar
Undangundang Dasar yang dirancangkan
itu sudah cukup untuk menjalankan
pemerintahan negara yang merdeka.
Dari sebab itu saya tidak akan
mengemukakan
pemandangan
tentang hal itu, umumnya oleh
karena saya menyetujuinya.

Hanya satu pasal saja, yaitu Pasal
32 yang tidak dapat saya terima, yaitu
pasal yang berbunyi: ‘Fakir miskln dan
anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara’. Sesungguhnya dalam
negara yang berdasarkan kekeluargaan,
tidak boleh lagi ada fakir-miskin
dan anak terlantar dipelihara. Untuk
menjamin kesehatan rakyat sepenuhpenuhnya, maka saya ajukan untuk
dipertimbangkan oleh sidang, supaya
kalimat itu diganti dengan ‘kesehatan
rakyat seluruhnya dipelihara, oleh
negara’. Itu akan menjamin kesehatan
rakyat, yang menjadi sendi kekuatan
rakyat dan kekuatan negara.
Apabila kesehatan rakyat dipelihara
sebaik-baiknja, maka dengan sendirinya
akan tidak ada fakir-miskin dan tidak ada

anak-anak yang terlantar. Sesungguhnja
kata-kata fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar itu adalah warisan dari pemerintah
jajahan dahulu.
Kita sudah menegaskan, bahwa
kita tidak akan mewarisi apa saja dari
pemerintah Belanda dahulu, maka saya
minta dengan sangat kepada sidang untuk
dipertimbangkan, supaya kalimat itu
dihapuskan dan diganti dengan ‘kesehatan
rakyat seluruhnya dengan arti luas, kalau
perlu, dipelihara oleh negara’.”
Namun, usul Buntaran itu serta merta
ditentang oleh Soepomo. Denga panjang
lebar ia mengatakan, “Apakah alasan
Tuan Buntaran untuk berkata begitu ialah
karena, jikalau perkataan fakir miskin dan
anak-anak terlantar dimasukkan dalam
UUD memberi malu kepada negara yang
telah beradab? Dalam hukum dasar lain
tidak ada ketentuan itu. Akan tetapi dengan
alasan itu juga dapat kita mengatakan, apa
masih perlu dalam UUD dengan begitu
terang dikatakan, bahwa ‘kesehatan rakyat’
harus dipelihara oleh negara? Dengan
sendirinya, terutama dalam negara dalam
keadaan sekarang, tidak ada satu orang pun
yang akan mengakui, bahwa negara tidak
akan menjamin kesehatan rakyat, malahan
saya kira -bahwa tentang hal itu tidak ada
keragu-raguan dalam negara. Akan tetapi
fakir miskin dan anak-anak terlantar itu
tentu ada, meskipun dalam negara yang
sudah tinggi peradabannya, tidak ada
negara yang begitu geciviliseerd (beradab-red), sampai tidak ada sama sekali fakir
miskin dan anak-anak terlantar.
Tidak ada negara di manapun, yang
begitu berdaulat, sampai tidak ada fakirmiskin, oleh karena bukan saja di Indonesia,
tetapi di manapun manusia berada, di situ
terdapat keadaan yang baik, dan yang tidak.
Jadi saya kira bahwa sama sekali tidak
ada soal mengurangi harga UUD. Saya
tidak mupakat dengan usul perubahan oleh
anggota yang terhormat Buntaran dan tetap
menganjurkan usul panitia.”
Sebagai pemimpin sidang, Radjiman
Wedyodiningrat, kemudian mengembalikan
kesempatan kepada Boentaran untuk
menanyakan apakah ia dapat menerima
penjelasan Soepomo. Boentaran lalu
menjawab, “ Tidak bisa. Saya bisa menjawab

lagi, tetapi saya tidak akan memperpanjang
pembicaraan; saya mengetahui pendirian
panitia dan saya sudah memasukkan usul
saya kepada panitia tetapi sebab tidak
diterima maka usul itu saya ajukan dalam
rapat besar ini.”
Jawaban Boentaran tersebut pada
akhirnya mengakhiri perdebatan Pasal 32
UUD. Sikapnya yang tidak memaksakan
kehendak, dilandasi oleh pemikiran karena
ia lebih mengutamakan kepentingan yang
lebih besar dibandingkan kepentingan
pribadi, walaupun sebenarnya ia tidak
sependapat dengan pasal yang kemudian
disepakatinya itu.
Terancam Dideportasi dari Belanda
Dari situs jakarta.go.id dipaparkan
bahwa Boentaran Martoatmodjo lahir
di Purworejo, 11 Januari 1896. Di kota
kelahirannya, ia menyelesaikan Sekolah
Dasar untuk bangsa Eropa, Europeesche
Lagere School (ELS). Setelah menginjak
dewasa, ia melanjutkan pendidikan
kedokteran di ke STOVIA, Jakarta, yang
ditamatkannya pada Mei 1819. Sedangkan
gelar doktoral di bidang kedokteran ia
raih sepulang menyelesaikan pendidikan
di Universitas Leiden, Belanda, yang
diselesaikan pada 1930.
Meski tidak terang-terangan menjadi
anggota partai politik, Boentaran sudah
memulai perjuangan sejak ia menjadi
dokter pada tahun 1918. Pada saat itu, ia juga
tercatat aktif di bidang pendidikan dan olah
raga. Untuk menandingi Nederland Indie
Lawn Tennis Bond (NILTB), klub tenis
bangsa Belanda di Indonesia, ia lantas
mendirikan Persatuan Tenis Indonesia
(PELTI) bersama dengan Mr. Budhyarto.
Dengan gelar Indisch Arts, begitu
lulus dari STOVIA pada 1918, ia bekerja
di Kantor Inspeksi Semarang. Boentaran
kemudian ditugaskan ke Banjarmasin,
Kalimantan, selama dua bulan untuk
memberantas kolera. Pada 1920, ia lalu
mengikuti “Ekspedisi Tjorah BremBrem” di sungai Belangu, Tanjung
Selor selama satu tahu. Selanjutnya,
ia bekerja sebagai pegawai di Pulau
Laut. Tak lama kemudian, pada 19221925 ia ditugaskan di Civiel Genees
Hulp (Bantuan Penyembuhan Sipil) di
Samarinda. Selanjutnya, sepanjang 19251928, ia diangkat sebagai dokter negeri di
Kraksan, Kabupaten Jember.
Pada 1928-1931 Boentaran tercatat
sebagai anggota Perhimpunan Indonesia
(PI). Di sana, ia menjadi anggota Kongres
Liga
menentang
Imperialisme
dan Kapitalisme. Rapat-rapat anggota

Perhimpunan Indonesia itu diadakan di
rumahnya. Pada saat ia menyelesaikan
program doktor di Leiden tahun 1930,
ia pernah diancam akan dideportasi ke
Indonesia, karena diketahui membantu
gerakan
Perhimpunan
Indonesia.
Padahal, ia adalah seorang dokter yang
bekerja pada pemerintah Hindia Belanda
di Indonesia. Namun atas bantuan Prof.
Flu, deportasinya ditangguhkan hingga
Boentaran menyelesaikan gelar doktor.
Pendiri Palang Merah Indonesia
Usai menamatkan pendidikan di
Belanda, selama 1931-1933 ia bekerja di
Rumah Sakit di Jakarta bagian penyakit
dalam. Pada tahun berikutnya ia bekerja di
Jawatan Pemberantasan Lepra Semarang,
sebelum menjadi dokter Karesidenan
Banyumas. Pada 1941, ia diangkat sebagai
Direktur CBZ Rumah Sakit) Semarang.
Empat tahun kemudian, pada 1945, ia
menjadi Kepala Jawatan Kesehatan Pusat,
Jakarta. Ketika itu ia menjadi salah seorang
pendiri Palang Merah Indonesia sehingga
kemudian terpilih sebagai ketua harian
yang ia jalani selama empat tahun.
Semasa
pendudukan
Jepang,
Boentaran tampil sebagai pimpinan
Jawa Izi Hokokai (Perkumpulan Dokter
Indonesia). Pada saat itulah ia ditunjuk
sebagai anggota BPUPK. Ia juga masih
duduk sebagai anggota Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia, yang dibetuk
kemudian. Ia sempat menjadi anggota
KNIP pasca proklamasi kemerdekaan.
Lalu, pada 1946, ia diangkat sebagai
Menteri Kesehatan. Situasi berbalik
dua tahun kemudian. Ia ditahan karena
dituduh ikut mengadakan makar untuk
menggulingkan Kabinet Sjahrir. Masa
penahanan itu ia jalani selama dua tahun.
Namun, ia juga sempat menjadi anggota
DPRS hingga 1956. Ia juga sempat duduk
dalam Dewan Nasional Kongres Rakyat
dan Angkatan Baru.
Boentaran adalah seorang aktivis
sejati. Pada saat menjadi Meneri
Kesehatan sekalipun, ia membentuk
Sarikat Buruh Kesehatan (SBK), yang ia
pimpin sebagai ketua umum hinga 1952.
Ia juga sempat mendirikan Serikat Buruh
Indonesia (Vaksentral GSBI) sebelum
ditahan. Bersama sejumlah koleganya,
pada 1953, ia juga mendirikan Yayasan
Rumah Sakit Jakarta. Di Semarang,
ia mendirikan Yayasan Perguruan
Tinggi Jayabaya. Ia juga menjadi Ketua
Badan Hubungan Kebudayaan IndonesiaUni Soviet dan Ketua Pusat Pekan Ekonomi
Indonesia.
Visi
politiknya
kemudian
teraktualisasi dengan menjadi Wakil
Ketua Partindo pada 1958-1965. Tokoh
pergerakan ini wafat di Jakarta, 31 Oktober
1972. (Rita Triana)

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 3 September 1945 Presiden Soekarno memerintahkan Menteri
Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah.
Pada tanggal 5 September 1945 dibentuklah susunan kepanitiaan beranggotakan 5 orang. Selanjutnya
disebut dengan Panitia Lima. Mereka mempunyai tugas menyusun rencana pembentukan Palang Merah
Nasional yaitu Palang Merah Indonesia dengan Ketua: Dr. R.Mochtar, Penulis: Dr. BahderJohan, dan
beranggotakan Dr. Djoehana, Dr. Marzuki dan Dr. Sitanala.
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
tim penelitian unggulan strategis nasional dikti ri 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

universitas gadjah mada

lembaga penelitian & pengabdian
masyarakat
universitas multimedia nusantara
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Ketua MK Moh Mahfud MD menyampaikan kinerja MK 2012 di hadapan Pers

liputan6.com

Kinerja MK Meningkat selama 2012

S

elama
2012,
Mahkamah
Konstitusi sudah menangani
pengujian
undang-undang
sebanyak 169 perkara. Jika
dipersentasekan, maka pada 2012, kinerja
mencapai 57%. Hal ini menunjukan
peningkatan dari tahun sebelumnya (2011)
yang hanya mencapai 50,8%. Demikian
pernyataan yang diungkapkan Ketua
MK Moh. Mahfud MD ketika menggelar
konferensi pers yang berlangsung pada
Rabu (2/1) di Aula Gedung MK.
“Perkara yang sudah diputus MK
pada 2012 sebanyak 97 perkara dari 169
perkara uang masuk. Ada 18 perkara yang
sudah diputus, namun belum dibacakan
karena terbentur cuti bersama Tahun Baru,

maka baru akan diucapkan esok. Dengan
demikian, jika persentase kinerja MK pada
2011 sebesar 50,8%%, maka pada 2012 ini
menjadi 57%,” ujar Mahfud di hadapan
para pegawai MK dan para wartawan.
Menurut Mahfud, rata-rata dalam
lima tahun terakhir selama 2008 – 2013,
sebanyak 24, 46% perkara dikabulkan oleh
MK. Kemudian sebesar 79,56% perkara
ada yang ditolak atau tidak dapat diterima.
“Pada 2012, permohonan yang dikabulkan
atau merupakan kesalahan undang-undang
meningkat hingga mencapai angka 31%,”
jelas Mahfud.
Penyampaian laporan kinerja MK
selama setahun ini merupakan rutinitas
tahunan MK sebagai bagian keterbukaan

publik. Dalam kesempatan itu pula,
Mahfud
mengungkapkan
beberapa
putusan MK yang menarik perhatian
publik, seperti putusan pengujian UU
Migas terkait keberadaan BP Migas yang
inkonstitusional dan tidak mengikat.
“MK menilai keberadaan BP
Migas merupakan inefisiensi. Lalu, ada
pertanyaan apa dengan pembubaran BP
Migas, MK dapat menjamin adanya
efisiensi. Yang pasti adalah jika tetap
dikelola oleh BP Migas, maka akan tetap
terjadi inefisiensi. Selain itu, keberadaan
BP Migas bertentangan dengan UUD1945
karena negara harus mengelola sumber
daya alam sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat,” papar Mahfud. (Lulu Anjarsari)
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AKSI

MK Kembali Raih Akuntabilitas Kinerja Baik
dari Kementerian PAN-RB
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
menerima penghargaan penilaian baik (predikat B)
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), atas Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2012, pada Rabu (5/12), di Hotel Sultan,
Jakarta.

kinerja menjadi komponen berikutnya.
Hal ini meliputi, pemenuhan evaluasi,
kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil
evaluasi. Komponen terakhir, pencapaian
kinerja, meliputi kinerja yang dilaporkan
dan terkait dengan kinerja lainnya.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali
mendapatkan
penghargaan
penilaian
baik (predikat B) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012.
Penyerahan penghargaan ini diberikan
langsung oleh Menteri PAN-RB Azwar
Abubakar kepada Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar, Rabu (5/12), di Hotel
Sultan, Jakarta.
Acara Penyerahan Penghargaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2012 kepada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Provinsi oleh Kementerian
PAN-RB tersebut dihadiri Wakil Presiden
Boediono, para Menteri Kabinet Bersatu
II, para Sekretaris Jenderal Kementerian/
Lembaga Negara, serta para Gubernur
atau mewakili dari seluruh daerah di
Indonesia.
Penilaian atas laporan hasil
akuntabilitas kinerja 2012 ini dilakukan
kepada 81 kementerian/lembaga termasuk
MK, serta 33 Provinsi di seluruh daerah
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di Indonesia. Dalam catatan Kementerian
PAN-RB, ada tiga kementerian yang
meraih nilai “A” (predikat sangat baik),
dan sebanyak 26 kementerian/lembaga
yang meraih nilai “B” (predikat baik).
Sementara, sebanyak 48 kementerian/
lembaga yang lain meraih nilai “CC”
(predikat cukup baik), dan sisanya
mendapatkan nilai “C” (predikat agak
kurang). Sedangkan, bagi tingkat provinsi
yang meraih nilai “B” sebanyak enam
provinsi, nilai “CC” sebanyak 17 Provinsi,
dan nilai “C” sebanyak sembilan provinsi,
dan yang terakhir ada satu provinsi yang
mendapatkan nilai “D” (kurang).
Dalam penilaian LAKIP ini,
materi yang dievaluasi sebanyak lima
komponen. Pertama, perencanaan kinerja,
terdiri dari Renstra, rencana kinerja
tahunan, dan penetapan kinerja. Kedua,
berkenaan dengan pengukuran kinerja,
yang meliputi pemenuhan pengukuran,
kualitas pengukuran, dan implementasi
pengukuran. Komponen yang ketiga,
meliputi pemenuhan laporan, penyajian
informasi kinerja, serta pemanfaatan
informasi kinerja. Kemudian, evaluasi

Perbaikan Pelayanan Publik
Dalam sambutannya, Boediono
memberikan penghargaan dan apresiasi
kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri PAN-RB yang telah mendorong
sistem akuntabilitas kinerja ini dari tahun
ke tahun berjalan semakin meningkat
atau semakin baik. Walaupun demikian,
Boediono merasa belum puas apa yang
sudah dikerjakan ini. “Terus terang saya
belum puas,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Boediono,
harus ada upaya untuk terus memperbaiki,
karena akuntabilitas kinerja merupakan
salah satu sistem yang sangat penting bagi
kemajuan bangsa. Kemudian, Boediono
juga mengatakan bahwa ada beberapa
pokok inti dalam sistem reformasi birokrasi
di Indonesia, di antaranya perbaikan
pelayanan publik pada semua pihak,
dan perbaikan dari proses pengambilan
keputusan. “Hal ini, tidak langsung
dikeluarkan kepada publik, tetapi hal
tersebut sangat mempengaruhi kualitas
dari sebuah kebijakan,” ucapnya.
Boediono
juga
mengharapkan
kepada semua pihak supaya segera bisa
memperbaiki semua laporan akuntabilitas
kinerja di kementerian/lembaga atau
pemerintahan yang dinaunginya supaya
tahun-tahun berikutnya bisa semakin
baik. Mari kita sama-sama perbaiki
(sistem laporan akuntabilitas kinerja)
demi kepentingan kita semua,” ajak Wakil
Presiden. (Shohibul Umam)

Cegah Korupsi dan Pencucian Uang,
MK dan PPATK Teken MoU
Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar ((kanan), Kepala
PPATK Muhammad Yusuf
(kiri) usai menandatangani
nota kesepahaman (MoU)
dengan disaksikan Ketua
MK Mahfud MD (tengah) di
Gedung MK.

G

una meneguhkan komitmen
menjadi lembaga negara yang
bersih dari tindak pidana
korupsi, serta mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian
uang, Mahkamah Konstitusi (MK)
bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
dengan mengadakan nota kesepahaman
(MoU), pada Jumat (7/1) di Aula Dasar
Gedung MK, Jakarta.
Nota
kesepahaman
tersebut
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar dengan Kepala PPATK
Muhammad Yusuf, dengan disaksikan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD. Hadir pula
pada acara tersebut para hakim konstitusi,
para pejabat dari PPATK, serta seluruh
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK.
Nota
kesepahaman
tersebut
berisikan tentang pertukaran informasi,
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta
pengembangan dan pemanfaatan sistem
teknologi informasi dan komunikasi yang
mampu mendukung kinerja kedua belah
pihak dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang.
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Ketua MK, Moh. Mahfud MD
mengatakan dalam sambutannya bahwa
nota kesepahaman ini adalah hal yang
sangat penting bagi perkembangan bangsa
Indonesia untuk pemberantasan korupsi
dalam hal pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang. Sebab, kata
Mahfud, hampir semua lini yang ada di
negara ini telah dikorupsi.
“Saya menyakini kalau kita berhasil
menekan seminimal mungkin korupsi
di Indonesia ini, maka lebih dari 50%
persoalan kita akan selesai,” tutur Ketua
MK dihadapan para pejabat dan pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK.
Lebih dari itu, Mahfud mengatakan,
kerja sama antara PPATK dengan lembaga
yudikatif mempunyai makna lebih penting
lagi, karena pada lembaga tersebut banyak
terjadi transaksi-transaksi jual-beli putusan,
baik dalam proses pembuatan putusan
maupun putusan yang sudah jadi. “Alangkah
bahayanya suatu negara kalau lembaga
peradilan pun tidak bersih,” ujar Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud melanjutkan,
meskipun keluar dari ketentuan hukum,
ia mendukung langkah yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung terkait terobosam

hukum dalam hal ketentuan putusan bebas
murni yang tidak dapat dikasasi.
“Saya setuju sebagai aliran hukum
subtantif. Mahkamah Agung, terobos saja
peraturan bahwa kalau sudah bebas murni
lalu tidak boleh kasasi. Namun ternyata
boleh, Mahkamah Agung menghukum
puluhan orang koruptor yang dibebaskan
di pengadilan tipikor daerah itu,” tutur
Mahfud.
Sementara Muhammad Yusuf,
dalam sambutannya juga mengatakan
bahwa merupakan sebuah kebahagiaan
bisa melaksanakan kerja sama dengan
MK. Melalui kerja sama ini, PPATK
bisa memeriksa dengan leluasa apapun
transaksi yang mencurigakan di lembaga
ini. “Dengan kesepakatan yang dilakukan
hari ini, saya berharap banyak dikemudian
hari ada informasi-informasi yang perlu
didalami,” jelasnya.
Yusuf juga berharap banyak dengan
kerja sama ini bisa meningkatkan jaringan
dan komunikasi antara MK dan PPATK
dalam mencegah dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang. “Saya juga berharap
banyak terbentuknya network antara
PPATK dengan MK atas kerja sama ini,”
pungkasnya. (Shohibul Umam)
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Komisi III DPR Rapat Konsultasi dengan Ketua MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Moh. Mahfud MD, didampingi
Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar memenuhi undangan
Rapat Konsultasi dari Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
pada Selasa (4/12), di Ruang
Rapat Komisi III DPR, Jakarta.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD,
didampingi Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar
memenuhi undangan Rapat Konsultasi
dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), pada Selasa (4/12), di Ruang Rapat
Komisi III DPR, Jakarta. Acara tersebut
dipimpin langsung Wakil Ketua DPR
Priyo Budi Santoso, didampingi Wakil
Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy.
Rapat
konsultasi
tersebut
membicarakan antara lain mengenai masa
jabatan beberapa hakim kontitusi yang akan
berakhir, termasuk masa jabatan Mahfud.
Selain itu, acara tersebut juga membahas
seputar undang-undang yang mengatur
MK, serta pencapaian dan ukuran tingkat
keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang dimiliki oleh MK.
Dalam awal penuturannya, Mahfud
meluruskan kesimpangsiuran informasi
terkait dengan persoalan Ketua MK
mengundurkan diri sebagai hakim
konstitusi. Mahfud menuturkan, dirinya
tidak pernah mengirimkan surat terkait
dengan pengunduran diri sebagai hakim
konstitusi kepada DPR. Dirinya hanya
melaksanakan perintah undang-undang
bahwa hakim konstitusi yang mengakhiri
masa tugasnya harus melaporkan enam
bulan ke lembaga yang memilihnya.
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“Tepatnya, Ketua MK memberitahu kepada
DPR, Presiden, Mahkamah Agung tentang
hakim yang berakhir masa tugasnya
sekurang-kurangnya enam bulan sebelum
masa tugasnya itu berakhir,” terangnya.
“Jadi, sama sekali tidak mengundurkan
diri, memang undang-undang mewajibkan
saya untuk melapor kepada lembaga yang
memilih saya,” tambah Mahfud.
Berkenaan dengan seputar UndangUndang (UU) MK, kata Mahfud, semua
permasalahan terkait dengan UU yang akan
diperbaiki atau dibuat baru sepenuhnya
diserahkan kepada DPR. Sebab, kata
Mahfud, suatu saat oleh masyarakat UU
tersebut berpotensi dilakukan pengujian
UU terhadap UUD 1945. “Setiap undangundang berpotensi suatu saat oleh
masyarakat digugat (ke MK),” terangnya.
Di samping itu, Mahfud juga
menguraikan ukuran atau capaian tugas
dan kewenangan yang dilakukan MK
selama ini sesuai dengan agenda rapat
tersebut. Menurutnya, ukuran atau capaian
yang telah dilakukan oleh MK bisa bersifat
kualitatif atau kuantitatif. Kalau bersifat
kualitatif bersumber dari pendapat para
hakim konstitusi itu sendiri, dan bersifat
kuantitatif berbentuk angka, yakni berapa
perkara yang sudah ditangani oleh MK.
Menurutnya, jumlah perkara yang
masuk dalam persidangan MK setiap

tahunnya mengalami kenaikan yang cukup
berarti. Hal demikian diketahui, karena
setiap semester hakim konstitusi membuat
daftar perkara yang masuk dan perkara
yang diputus, dan hasilnya mengalami
kenaikan. “Dapat dipastikan setiap tahun
produktivitas kita naik, dari produktivitas
tentang putusan, hingga produktivitas
tentang perkara yang ditangani,” ujarnya.
Dalam catatan MK yang dijelaskan
Mahfud dalam rapat itu, pada tahun
2012, ada sebanyak 58 perkara pengujian
UU yang belum diputus. Hal demikian
merupakan sebuah rekor yang belum
pernah dialami oleh MK. “Pada tahun ini,
masih ada 58 perkara pengujian UU yang
belum diputus. Ini (perkara pengujian
UU) adalah rekor, karena biasanya setiap
tahunnya hanya tinggal sekitar 15 perkara,”
terang Ketua MK ini.
Beberapa anggota DPR mengajukan
pertanyaan kepada Ketua MK di antaranya
untuk memberi saran mengenai kualifikasi
dan rekrutmen hakim konstitusi yang
baik. Menurut Mahfud, DPR tidak dalam
kapasitas yang cukup untuk menguji
keahlian seorang calon hakim MK. “Oleh
sebab itu, soal keahlian sebaiknya DPR
membentuk suatu tim seperti pemerintah,
tetapi pada akhirnya DPR yang menentukan
kualitas yang ditentukan oleh tim itu,”
terangnya. (Shohibul Umam)

Ketua MK Ulas Pluralisme di Australia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi
pembicara kunci dalam
Konferensi Internasional
“Pluralisme vs Intolerance”
yang diselenggarakan Centre
for Democracy Institute
(CDI) di Australian National
University, Canberra, Senin,
(26/11)

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi
pembicara
kunci
dalam
Konferensi
Internasional
“Pluralisme vs Intolerance” yang
diselenggarakan Centre for Democracy
Institute (CDI) di Australian National
University, Canberra, Senin, (26/11) lalu.
Sambutan dan antusiasme audiens tampak
terlihat ketika Mahfud menghadiri dan
memberikan ceramah masalah pluralime
dan intolerasi di Indonesia.
Dalam
ceramahnya
berjudul
“Pluralisme versus Intoleransi, Tinjauan
Konstitusi dan Hukum Indonesia”, Mahfud
menyatakan bahwa persoalan pluralisme
dan intoleransi merupakan persoalan
krusial di Indonesia. Masyarakat Indonesia
yang sangat beragam dengan berbagai latar
belakang yang berbeda-beda, baik agama,
suku, etnis, keyakinan, aliran politk, dan
sebagainya, membuat Indonesia rentan
dengan masalah intoleransi. Masalah
intoleransi di Indonesia berbeda dengan
yang terjadi masa lalu. Dulu, faktor
perbedaan suku atau etnis merupakan salah
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satu faktor yang paling sering memicu
tindakan intoleransi. Namun belakangan,
perbedaan agama dan keyakinan justru
semakin mengemuka melandasi beberapa
tindakan intoleransi.
Meski demikian, secara konseptual,
persoalan pluralisme dan intoleransi sudah
selesai. Konstitusi Indonesia yakni UUD
1945 secara absolut telah mengakui dan
melindungi keberagaman masyarakat
Indonesia. Selain itu, konstitusi dan
hukum-hukum di Indonesia secara jelas
telah menjamin kebebasan setiap warga
negara untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan agama atau kepercayaannya. Oleh
karena itu menurut Mahfud, persoalan
yang terjadi di Indonesia bukan pada
tataran konseptual, melainkan pada tataran
implementasi.
Tindakan intoleransi seperti yang
terjadi pada kasus Gereja Yasmin di
Bogor, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dan
pertikaian keluarga bernuansa pertarungan
Syiah dan Sunni di Sampang Madura,
merupakan contoh minor yang masih
membutuhkan penanganan di lapangan.

Hukum-hukum negara, kata Mahfud,
dikeluarkan bukan untuk melakukan
diskriminasi terhadap kelompok tertentu,
melainkan memberikan perlindungan
kepada kelompok tersebut. Dalam kasus
Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri dibuat untuk
melindungi ajaran Islam dari penodaan
akan tetapi memberikan perlindungan
kepada Jemaah Ahmadiyah dengan tidak
membubarkan Ahmadiyah.
Pada intinya, Mahfud mengatakan
bahwa
negara
berhak
mengatur
kebebasan beragama dengan memberikan
perlindungan terhadap pemeluk-pemeluk
agama untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan keyakinannya. Seiring dengan itu,
negara juga berhak memberikan proteksi
untuk mencegah terjadinya penodaan
ajaran agama tertentu. Negara hanya
berhak mengatur hubungan antarumat
beragama, akan tetapi negara tidak boleh
mewajibkan sesuatu yang sudah diwajibkan
oleh agama. Menurut Mahfud, semestinya
hukum negara dibuat semaksimal mungkin
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dilandasi oleh nilai-nilai untuk menjaga
integrasi, baik teritori maupun ideologi,
sekaligus menjaga toleransi masyarakat.
Seusai acara, Mahfud berkunjung
ke the High Court of Australia. Ketua
MKRI disambut secara langsung dan
hangat oleh Chief Justice Robert Shenton
French. Pertemuan informal tersebut
dimanfaatkan kedua pemimpin lembaga
peradilan ini untuk saling bertukar
informasi mengenai kewenangan masingmasing lembaga, termasuk mendiskusikan
penegakan hukum di masing-masing
negaranya. Kepada Mahfud, Hakim
French mengungkapkan berbagai hal
mengenai sistem hukum di Australia dan
kewenangan-kewenangan High Court of
Australia.
Berdiskusi
dengan
Masyarakat
Indonesia di Sydney
Dalam
kunjungan
kerja
ke
Australia selama lima hari untuk
menghadiri undangan dari Australian
National University, Canberra, Mahfud
menyempatkan diri singgah ke Konsulat
Jenderal RI (KJRI) di Sydney memenuhi
undangan pihak KJRI. Dalam acara itu,
sekitar 60 orang masyarakat Indonesia dari
Sydney dan sekitarnya hadir dan terlihat
antusias. I Made Andi Arsana, mahasiswa
program doktor University of Wollongong
didaulat menjadi moderator memandu
diskusi. Dalam pemaparan pendahuluan,
Mantan Menteri Pertahanan era Presiden
Gus Dur ini banyak menyoroti soal kondisi
aktual Indonesia yang dalam beberapa hal
cukup memprihatinkan. Isu-isu sosial,
politik, budaya, dan terutama mengenai
kasus-kasus yang tengah berlangsung
dipaparkan dengan lugas.
Apa yang terjadi di Indonesia,
kata Mahfud, tidak dapat ditutuptutupi, karena ini era transparansi dan
kemajuan informasi. Orang tidak bisa
lagi berbohong karena semuanya bisa
dimonitor dari berbagai penjuru dunia
melalui internet. “Oleh karena itu, tidak
ada yang perlu dirahasiakan, terlebih yang
ada di sini adalah orang-orang Indonesia
yang memang seharusnya tahu karena ikut
bertanggung jawab memikirkan solusi
bagi problem bangsa,” jelasnya.
Mengenai demokrasi di Indonesia,
Mahfud mengatakan demokrasi yang
sesungguhnya belum tercapai. “Soal
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Ketua MK berdiskusi dengan masyarakat Indonesia di KBRI Sydney, Australia.

demokrasi kita, sekarang ini tidak benarbenar demokrasi. Karena, demokrasi yang
seharusnya dari, oleh, dan untuk rakyat
telah nyata-nyata bergeser menjadi dari
rakyat, oleh dan untuk elit penguasa.
Inilah potret buram demokrasi Indonesia
saat ini,” ungkap Mahfud.
Optimis dan Bangkit
Meskipun sekarang dilanda berbagai
persoalan, Mahfud meyakinkan bahwa
di balik kelemahan yang ada sekarang,
bangsa Indonesia diyakini mampu
bangkit. Indonesia akan mampu bangkit
menjadi besar kembali seperti dulu pada
zaman Bung Karno. Zaman itu, Indonesia
dikenal hebat, dan bahkan menjadi
inspirasi bangsa-bangsa di Asia dan
Afrika untuk bangkit dan maju. Indonesia
sangat menonjol dalam percaturan politik
bangsa-bangsa di kala itu. Untuk itu, pada
kesempatan tersebut, Mahfud mengajak
warga bangsa untuk optimis dan tidak
terlarut dalam keputusasaan, apalagi
menyesali keadaan ini.
“Setidaknya kita punya modal untuk
bangkit. Pertama, kita punya ideologi
Pancasila. Kedua, perekonomian kita
relatif stabil, bahkan menurut McKinsey,
Indonesia di tahun 2030 ekonominya
akan masuk 7 besar dunia. Ketiga, modal
kehidupan sosial yang kuat. Kita memiliki
kekompakan luar biasa, misalnya ketika
terjadi bencana di Aceh dan Yogyakarta,"
ujar Mahfud.

Kekompakan itu pun, lanjut Mahfud,
tercermin dalam kehidupan politik ketika
Pemilu 1999 bisa dilaksanakan dengan
baik dan demokratis, meski partai politik
peserta Pemilu yang jumlahnya puluhan.
Mulanya orang menduga, pasca Pemilu
itu akan muncul kekacauan politik.
"Tapi nyatanya, itu tak terbukti. Banyak
pertikaian, tetapi umumnya yang bertikai
adalah elit politiknya saja. Jika semua itu
dirajut, pastinya bangsa ini bisa bangkit
untuk menjadi besar kembali,” lanjutnya
dengan optimis.
Menanggapi problem kompleks
yang
dialami
bangsa
Indonesia,
Mahfud mengemukakan dua kunci
solusi mengatasinya. Pertama, untuk
mengatasi krisis demokrasi, terutama
agar demokrasi tidak bermakna dari
rakyat, oleh elit, dan untuk penguasa,
diperlukan rekrutmen politik yang lebih
bersih, fair, dan transparan. Hal ini, lanjut
Mahfud, menjadi keniscayaan mengingat
kebobrokan politik Indonesia bermula dari
rekrutmen poltik yang oligarkis bahkan
poliarkis. Kedua, untuk penegakan hukum
yang efektif, saatnya mewujudkan strong
leadership. “Strong leadership ini
berbeda dengan otoritarian leadership,
karena dalam strong leadership, muncul
pemimpin yang berani dan bersih serta
berintegritas untuk menegakkan hukum.”
(FLS)

Sembilan Guru Terpilih Terima
Anugerah Konstitusi 2012

S

etelah melalui ujian tertulis
dan
interview,
sembilan
guru pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn)
terpilih sebagai penerima Anugerah
Konstitusi 2012, sedangkan sembilan guru
lainnya terpilih sebagai juara harapan.
Para pemenang terbagi dalam tiga
kategori, yakni: Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah
Atas/Sekolah
Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah. Pengumuman
juara dibacakan oleh Ketua Tim Juri Prof.
Arif Hidayat pada Rabu (5/12) siang, di
Ruang Nusantara IV, Komplek Gedung
MPR/DPR/DPD.
Untuk kategori Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah, keluar sebagai Juara
Pertama Ade Sabarudin dari SD Pertiwi
Kota Bandung; Juara Dua Ngatijo dari SD
Muhammadiyah Siraman Wonosari, Kab.
Gunungkidul; dan Juara Tiga Ulwiyah dari
MIN Lemahabang, Cirebon. Sedangkan
kategori Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah, Juara Pertama
diraih oleh Yayan Iryana SMPN 13 Kota
Bandung, Kedua Nikmatul Islam dari
MTsN Kuripan, NTB; dan Ketiga Suwiyadi
SMPN 4 Balikpapan Kota Balikpapan.
Adapun untuk Kategori Sekolah
Menengah
Atas/Sekolah
Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah juara satu,
juara dua, dan juara tiga, masing-masing
diraih oleh Suryanto dari SMA Negeri 1
Wonosari, Kab. Gunungkidul; Erwanda dari
SMA Negeri 1 Sagaraten, Kab. Sukabumi;
dan Widi Hastuti dari MAN Wonokromo
Bantul, DI Yogyakarta. Penyerahan hadiah
kepada para pemenang dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
untuk tingkat SMA, Wakil Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim
Saifudin untuk tingkat SMP, dan Wakil
Menteri Agama Nazarudin Umar secara
bergantian untuk tingkat SD. Hadiah yang
diterima para pemenang terdiri dari: trofi,
sertifikat, notebook, dan uang pembinaan.
Dalam Laporannya, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
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Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin
memberikan penghargaan kepada salah satu Guru PKn yang menerima Anugerah Konstitusi 2012 pada
Rabu (5/12) di Hotel Sultan, Jakarta.

mengungkapkan, digelarnya Anugerah
Konstitusi 2012 bagi Guru PKn Tingkat
Nasional ini merupakan penghargaan atas
dedikasi dan loyalitas para guru dalam
membimbing para peserta didik selama
ini. Selain itu, dilandasi pula keinginan
untuk melakukan revitalisasi dan
reinternalisasi nilai-nilai yang dikandung
oleh Pancasila dan Konstitusi kepada
seluruh lapisan masyarakat, khususnya
bagi guru dan peserta didik. Menurutnya,
setiap pihak mesti mengambil peran aktif
untuk membangun kesadaran kolektif atas
nilai dan prinsip Pancasila, Konstitusi, dan
Kewarganegaraan. “Metode dan media
informasi harus dikembangkan. Yang
diperlukan sekarang adalah pendidikan
yang lebih demokratis, partisipatif, dan
humanis,” ungkap Janedjri.
Semiloka Empat Pilar bagi Guru PKn
Pada kesempatan yang sama,
dilakukan pula pembukaan secara resmi
Semiloka Empat Pilar “Pendidikan
Pancasila, Konstitusi dan Kewarganegaraan
bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional 2012”

oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Acara ini terselenggara atas kerja sama
antara Mahkamah Konstitusi, Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, serta
Kementerian Agama. Kegiatan Semiloka
ini diikuti oleh 200 orang guru PKn terbaik
tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
dari seluruh Indonesia.
Dalam
sambutannya,
Mahfud
mengungkapkan
bahwa
hampir
kebanyakan orang saat ini beranggapan
penghayatan dan pengamalan Pancasila
sudah luntur. “Sudah hilang nilai-nilai
kegotongroyongan kita,” ujarnya.
Bahkan, karena adanya kesadaran
seperti itu, sambung Mahfud, para
ketua lembaga negara bersepakat untuk
melakukan berbagai upaya sesuai
kewenangan masing-masing untuk mulai
“menyadarkan” kembali tentang nilai
Pancasila dan Konstitusi dalam kehidupan
sehari-hari. Namun pada sisi lain, ada
pandangan yang menarik, yakni adanya
kegelisahan tersebut hanyalah akibat dari
adanya perkembangan pemikiran tentang
Pancasila. Karena faktanya, masyarakat

Januari 2013 KONSTITUSI

53

AKSI
Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan paparan
mengenai Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem
Ketatanegaraan RI di hadapan para Guru PKn pada
Kamis (6/12) di Hotel Sultan, Jakarta.
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kita masih sangat kuat memegang dan
mengamalkan nilai luhur Pancasila.
“Kerusakannya itu pada tingkat elit saja.
Karena sebenarnya pada batas tertentu itu
bukan krisis,” ungkap Mahfud.
Menurutnya, modal sosial bangsa
ini sudah sangat cukup. Apalagi jika
ditilik dari kultur dan perilaku sehari-hari
di masyarakat, seperti pengamalan nilainilai agama, gotong royong, dan tolongmenolong yang masih hidup. “Karena
sejatinya, itu adalah Pancasila. Pancasila
itu tumbuh dari kesadaran budaya
masyarakat,” paparnya.
Pada titik itulah, ungkap Mahfud,
dilaksanakan Semiloka ini. Dia berharap,
seluruh peserta yang terdiri dari para guru
PKn bisa melakukan pembahasan dan
pengkajian yang nantinya memunculkan
gagasan-gagasan baru yang inovatif dan
solutif untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang muncul saat ini.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab,
kata dia, adalah apakah memang benar
telah terjadi krisis atas pengamalan dan
penghayatan nilai-nilai Pancasila, ataukah
telah terjadi perkembangan pemikiran
tentang Pancasila. “Akan menjadi siasia atau bernilai rekreasi, jika anda tidak
membawa pemikiran-pemikiran baru
tentang Pancasila dan Konstitusi setelah
mengikuti semiloka ini,” tegas Mahfud.
Narasumber Jelaskan tentang Pentingnya
Empat Pilar

Semiloka ini digelar pada Rabu
hingga Sabtu (5-8 Desember 2012)
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bertempat di Gedung Nusantara IV,
Komplek MPR/DPR/DPD RI. Para peserta
mendapat materi dari beberapa pembicara,
seperti Wakil Ketua MPR Lukman Hakim
Saifudin, Hakim Konstitusi Harjono,
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Tohari,
dan Arief Hidayat.
Dalam
pemaparannya,
Wakil
Ketua MK Lukman Hakim Syarifuddin
menyampaikan
materi
Kekuasaan
Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan
RI. Namun, dalam paparannya, dia
juga banyak menjelaskan tentang arti
pentingnya Empat Pilar bernegara yang
saat ini sedang gencar disosialisasikan oleh
MPR ke segala lapisan masyarakat. Empat
Pilar tersebut adalah Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI,
dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selanjutnya, pada sesi kedua,
dengan
narasumber
Guru
Besar
Hukum Universitas Andalas Saldi Isra,
disampaikan materi tentang Kekuasaan
Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan
RI. Dalam sesi ini, Saldi banyak mengurai
tentang perbedaan-perbedaan pandangan
terkait kekuasaan legislatif dalam sistem
ketatanegaraan kita. Bahkan menyentuh
tentang
pemakzulan
Presiden/Wakil
Presiden. Tak hanya itu, Saldi juga
memperkaya wawasan para peserta dengan
menyelipkan norma dan praktik-praktik
ketatanegaraan dari berbagai negara
sebagai perbandingan. Salah satunya,
ia mengkritisi pelaksanaan pemilihan
umum kepala daerah di Indonesia.

Menurutnya, pengaturan penyelenggaraan
pemilukada di Indonesia masih lemah
dan terdapat celah untuk disalahgunakan.
Misalnya, tidak adanya ketentuan tegas
yang melarang kampanye terselubung
melalui iklan layanan masyarakat. Karena
faktanya, seringkali dimanfaatkan oleh
para calon incumbent/petahana sebagai
media kampanye. “Padahal, itu diambil
dari anggaran daerah,” katanya.
Sementara itu, hadir sebagai
narasumber Hakim Konstitusi Harjono.
Pada sesi ini dipaparkan materi tentang
Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem
Ketatanegaraan RI. Harjono memulai
penjelasannya dari sejarah hadirnya
kekuasaan yudikatif dalam masyarakat.
“Kekuasaan yudikatif itu setua umur umat
manusia,” ungkapnya.
Karena pada intinya, sambung
Harjono, suatu kekuasaan yudikatif
itu muncul ketika terjadi konflik atau
sengketa yang mesti diselesaikan dalam
kehidupan sehari-hari. “Sengketa itu mesti
diselesaikan, dan harus ada mekanisme
penyelesaian akan sengketa itu.”
Perkembangan sistem penyelesaian
sengketa (baca: kekuasaan yudikatif)
mengalami perkembangan seiring dengan
semakin bervariasinya sengketa yang
terjadi dan hukum yang berlaku. Dulu,
mungkin persoalan atau pelanggaran yang
terjadi sederhana saja dan diselesaikan
dengan mekanisme yang sederhana pula,
namun kini, pelanggaran dan bentuk
kejahatan semakin rumit, penyelesaiannya
pun akhirnya semakin kompleks.
Adapun untuk sesi empat dan lima,
masing-masing diisi oleh Wakil Ketua
MPR RI Hajriyanto Y. Tohari dan Guru
Besar Hukum Universitas Diponegoro Arif
Hidayat. Adapun Hajriyanto memaparkan
materi tentang Empat Pilar dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
sedangkan Arif Hidayat menyampaikan
materi tentang Revitalisasi, Reaktualisasi
dan implementasi Pancasila, serta Strategi
Pengembangan Pendidikan Pancasila,
Konstitusi, dan Kewarganegaraan.
Sejalan dengan pendapat para
narasumber lainnya, Arif Hidayat, dalam
paparannya
memberikan
beberapa

alternatif solusi dalam menghadapi
berbagai persoalan kebangsaan dewasa
ini. Dia berpandangan, setidaknya ada
dua prasyarat yang mesti di penuhi oleh
bangsa ini. Pertama, kesamaan orientasi
atau visi seluruh elemen bangsa, terutama
pemimpin. Kedua, adanya sikap saling
percaya antar sendi-sendi bangsa dan
negara. “Pentingnya trust antar elemen
bangsa,” ucapnya.
Setelah sesi penyampaian materi
berakhir, para peserta pun kemudian
melakukan sidang Pleno dan Komisi.
Para peserta dibagi dalam tiga komisi
yang setiap komisi terdiri dari para guru
PKn pada strata yang sama, yakni Komisi
Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Komisi Guru Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah, dan Komisi
Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
Ada tiga output utama yang akan
dirumuskan oleh masing-masing komisi.
Pertama, membahas dan merumuskan
substansi atau materi apa saja yang
terkini dan aktual yang penting untuk
disampaikan kepada peserta didik sesuai
strata pendidikan masing-masing. Kedua,
mencari dan merumuskan sumber rujukan
atau referensi atas materi-materi tersebut.
Dan ketiga, menentukan penjenjangan
dan sasaran yang jelas atas materi atau
substansi yang telah ditetapkan. Sehingga
kelak, tidak ada pengulangan materi yang
diajarkan pada setiap jenjang pendidikan.
Selain itu, disepakati pula bahwa
tiga output tersebut, haruslah berdasarkan
persoalan atau permasalahan yang terjadi
dalam praktik di lapangan. Harapannya,
lahir rekomendasi dan solusi yang aplikatif
dan mudah untuk diimplementasikan
dalam kegiatan belajar-mengajar seharihari. Bahkan, pihak penyelenggara
berencana untuk menyerahkan hasil
rumusan Semiloka ini kepada instansi
terkait yang berwenang agar dapat
menjadi pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan.
Wakil Ketua MK: Tak Cukup Memahami
dan Mengerti Pancasila

Kemudian Semiloka Empat Pilar
“Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan
Kewarganegaraan bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat
Nasional 2012” ditutup secara resmi oleh
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat RI Melani Leimena Suharli, Sabtu

Humas MK/GANIE

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menutup Semiloka Empat Pilar “Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan
Kewarganegaraan bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2012” pada Sabtu
(8/12).

(8/12) siang, bertempat di Ruang Nusantara
IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI,
Jakarta. Dalam sambutannya, pada intinya
Melani menuturkan bahwa peran para
Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
dalam mengajarkan moral dan nilainilai kebangsaan kepada generasi muda
sangatlah besar. Sebab, PKn merupakan
mata pelajaran yang memang bersentuhan
langsung dengan filosofi berbangsa dan
bernegara, khususnya penanaman dan
penghayatan terhadap nilai-nilai luhur
Pancasila. “Pendidikan PKn itu ujung
tombak pembentukan karakter bangsa,”
katanya.
Sejalan dengan penuturan Melani
tersebut, Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad Sodiki, dalam
sambutannya juga membawa semangat
yang serupa. Dalam paparannya, Sodiki
mengungkapkan bahwa mengkaji dan
mempelajari Pancasila dan Konstitusi
haruslah sampai pada tataran penghayatan
dan implementasi dalam kehidupan seharihari. “Tidak hanya mengetahui, memahami
dan mengerti, tapi juga menghayati dan
mengamalkan Pancasila,” pesannya.
“Perilaku sehari-hari harus sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila.”
Sebab, jika tidak sampai menyentuh
pada tataran implementasi nilai, maka apa
yang terjadi mungkin hingga sekarang,

akhirnya akan sia-sia saja. Faktanya, yang
terjadi malah ‘pengkhianatan’ terhadap
prinsip-prinsip yang dikandung Pancasila
dan konstitusi, seperti korupsi dan
beberapa pelanggaran hukum lainnya yang
dilakukan oleh pejabat publik. Padahal,
mereka mungkin mengetahui dan paham
tentang Pancasila dan Konstitusi, atau
dulunya pernah mengikuti Penataran P4.
“Sayangnya perilakunya tetap saja tidak
Pancasilais,” tegasnya.
Sodiki berpandangan, penanaman
dan pengamalan nilai-nilai tersebut sangat
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh
karena itu, semua orang, terutama para
guru haruslah membangun kondisi dan
lingkungan yang kondusif untuk memupuk
jiwa-jiwa Pancasilais dalam diri siswa
sedini mungkin. “Dalam lingkup sekolah,
adalah tugas seluruh guru, tidak hanya
guru PKn saja,” ia menekankan.
Akhirnya dia berharap, dengan
adanya Semiloka ini, dapat menjadi
sebuah langkah kecil untuk membekali
para guru agar semakin memahami
perannya dan mengerti substansi dari
materi empat pilar yang sangat berkaitan
dengan mata pelajaran yang mereka ampu.
“Semoga semakin menyadarkan kita
tentang nilai Pancasila demi keutuhan, dan
keberlangsungan bangsa,” tutupnya. (Dodi)
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Ketua MK dan Ketua MA Korsel Diskusi Soal MK
Kedatangan Ketua MA Korsel
Yang Sung Tae disambut langsung
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD
pada Kamis (13/12)

K

etua
Mahkamah
Agung
Korea Selatan Yang Sung
Tae mengunjungi Mahkamah
Konstitusi RI pada Kamis
(13/12). Yang Sung Tae diterima langsung
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki serta hakim konstitusi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Yang Sung
Tae mengungkapkan ada banyak kemiripan
antara MK Korea Selatan dan MK RI.
Kemiripan tersebut di antaranya sembilan
hakim yang dimiliki oleh MK Korea
Selatan yang terbentuk pada 1988. “Ketua
MK Korea Selatan diangkat oleh Presiden
dan memiliki posisi sejajar dengan Ketua
MA, maka hakim MK juga sama dengan
hakim MA,” ujarnya.
Menyambung hal tersebut, Mahfud
mengungkapkan MK RI juga memiliki 9
hakim yang dipilih oleh DPR, Presiden
dan MA. Diakui Mahfud bahwa MK Korea
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Selatan dan MK RI memiliki kesamaan
historis dan prestasi. Secara historis, lanjut
Mahfud, MK RI banyak mempelajari dari
MK Korea Selatan. “MK Korea Selatan
dan MK RI memotori keberadaan MK
Asia yang tempatnya berada di Jakarta,
Indonesia dan Seoul, Korea Selatan.
Dan berdasarkan buku terbitan Harvard
University, MK RI dan MK Korea Selatan
termasuk ke dalam Mahkamah Konstitusi
paling efektif di dunia,” paparnya.
Kemudian, Yang Sung Tae juga
memaparkan perbedaan antara MK Korea
Selatan dengan MK RI. Hakim konstitusi
di Korea Selatan, jelas Yang Sung Tae,
diharuskan memiliki lisensi sebagai
pengacara. Menurut Yang Sung Tae, jarang
ada hakim konstitusi yang berlatar belakang
sebagai akademisi. “Sebelum terbentuknya
MK, Korea Selatan memiliki komisi UUD
yang memiliki fungsi yang sama dengan
MK sekarang. Tetapi dengan adanya kasus

politik, di mana yudisial tidak boleh ikut
campur, maka diperlukan adanya MK.
MK berfungsi untuk menyelesaikan kasus
antar lembaga negara ataupun kasus yang
bersifat politik,” jelas Yang Sung Tae.
Yang Sung Tae menanyakan
cara menyikapi jika adanya perbedaan
terjemahan UU antara MK dan MA di
Indonesia. Mahfud menjelaskan yang
berwenang dalam menafsirkan UUD dan
menguji UU terhadap UUD merupakan
kewenangan MK. “JIka MA sedang
menguji peraturan pemerintah yang terkait
dengan UU yang sedang diuji ke MK,
maka MA harus menghentikan sementara.
Sedangkan mengenai penafsiran konstitusi,
MK mendekati berbagai penafsiran.
Kami menelaah penafsiran dari berbagai
sisi, diantaranya filosofis, historis,
sampai kepada sistematis,” ujarnya. (Lulu
Anjarsari)

Arsip Perkara PHPU Kepala Daerah
Diserahkan ke ANRI
Mahkamah Konstitusi
menyerahkan arsip perkara
perselisihan hasil pemilu (PHPU)
kepala daerah tahun 2012 ke
Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), yang secara simbolis
diserahkan oleh Kepala Biro
Umum MK Mulyono kepada
Direktur Akuisisi ANRI Kandar,
di gedung Pusat Pendidikan dan
Pelatihan (Pusdiklat) MK Bekasi,
Selasa (18/12).

Humas MK/Ilham

M

ahkamah
Konstitusi
menyerahkan arsip perkara
perselisihan hasil pemilu
(PHPU) kepala daerah tahun
2012 ke Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), yang secara simbolis diserahkan
oleh Kepala Biro Umum MK Mulyono
kepada Direktur Akuisisi ANRI Kandar,
di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) MK Bekasi, Selasa (18/12).
Penyerahan arsip kali ini merupakan
ketiga kalinya dilakukan. Sebelumnya
MK menyerahkan arsip perkara yang
telah ditangani MK pada tahun-tahun
sebelumnya untuk dikelola ANRI.
Dalam sambutannya, Mulyono
mengatakan, penyerahan arsip ini
merupakan perwujudan amanat Undang-

Undang (UU) No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, sekaligus tidak lanjut dari kerja
sama antara MK dengan ANRI untuk
menyelamatkan dokumen yang memiliki
nilai sejarah. Mulyono menambahkan,
penyerahan arsip MK kepada ANRI
sebagai bentuk penyimpanan dan
pengelolaan dokumen yang efektif dan
efisien, karena sepanjang tahun 2012,
MK telah menangani Perkara Pengujian
Undang-Undang (PUU) sebanyak 132
perkara, 149 perkara PHPU kepala daerah,
serta 4 perkara sengketa kewenangan
lembaga negara.
Diungkapkan Mulyono, kalau arsip
ini akan disimpan di MK, maka dalam
jangka waktu 10 tahun sudah tidak cukup
lagi ditampung di gedung yang dimiliki

MK. Rencananya untuk arsip PUU dan
SKLN akan diserahkan kepada ANRI
pada tahun 2013.
Sementara, Direktur Akuisisi ANRI
Kandar menyatakan, manfaat kearsipan
ini tidak hanya untuk MK saja, tapi
juga bagi ANRI. Menurut Kandar, MK
merupakan lembaga yang sangat aktif
dalam memenuhi UU 43/2009. Kandar
juga menilai MK sebagai lembaga yang
aktif dalam melakukan pemustakaan
arsip dan kalau harus ada penilaian, maka
MK akan mendapat nilai yang tertinggi
dibanding instansi lain. Menurutnya, MK
dapat dijadikan model bagi instansi lain
dalam pengelolaan dan pendokumentasian
arsip. (Ilham)
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Tingkatkan Kualitas SDM, MK Tandatangani MoU
dengan Universitas Brawijaya

Humas MK/GANIE

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menandatangani nota kesepahaman dengan Dekan FH Universitas Brawijaya Sihabuddin dalam menyelenggarakan program Rintisan
Gelar S3 pada Jumat (21/12).

U

ntuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang
dimiliki, salah satu program
yang dilakukan MK adalah
mendorong para pegawainya untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang
program doktoral atau S3. Dalam
rangka mewujudkan hal tersebut, pada
Jum'at (21/12), MK menandatangani
nota kesepahaman dengan Universitas
Brawijaya dalam menyelenggarakan
program Rintisan Gelar S3.
“Ini merupakan cita-cita untuk
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang dimiliki MK. Saya berharap
lima tahun mendatang MK akan memiliki
sekitar 30 pegawai yang bergelar S3.
Hal ini akan menunjukkan MK memilki
sumber daya yang mumpuni,” urai Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar di hadapan Dekan
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dan pejabat FH Universitas Brawijaya
serta pegawai MK.
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Sihabuddin menyambut baik
kerja sama tersebut. Ia mengungkapkan kerja
sama yang dilakukan antara Universitas
Brawijaya dan MK, bukanlah untuk yang
pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya,
lanjut Sihabuddin, Universitas Brawijaya
dan MK telah melakukan kerja sama
dalam pengelolaan video conference dan
Jurnal Konstitusi.
“Proses penerimaan mahasiswa,
biasanya dilakukan pada bulan April –
Juli. Namun untuk perkuliahan khusus
dengan sistem kuliah seperti MK ini,
maka perkuliahan akan dimulai pada
bulan Februari. Kemudian, mengenai
pendaftaran, ada formulir pendaftaran
yang bisa di-download melalui laman
Universitas
Brawijaya.
Sementara

persyaratan yang diperlukan adalah Ijazah
dan transkrip S1 dan S2. Penerimaan yang
kami lakukan melalui tes wawancara,”
jelas Sihabuddin memaparkan proses
penerimaan mahasiswa di Universitas
Brawijaya.
Rintisan gelar merupakan salah satu
upaya meningkatkan pengetahuan dan
profesionalitas pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
Program ini telah dilaksanakan sejak awal
berdirinya MK hingga sekarang. Rintisan
gelar dilaksanakan melalui pengiriman
pegawai untuk mengikuti pendidikan
lanjutan baik S2 maupun S3 dan program
diploma, baik di dalam maupun di luar
negeri. Bidang rintisan gelar antara lain
adalah hukum tata negara, administrasi dan
kebijakan publik, manajemen komunikasi,
dan ilmu kepegawaian. (Lulu Anjarsari)

MK Peringati Hari Ibu Ke-84

Humas MK/GANIE

Para pegawai Mahkamah Konstitusi memperingati hari Ibu ke-84 tahun 2012, dengan melakukan upacara bendera pada Senin (19/12), di halaman depan Gedung MK,
Jakarta.

M

ahkamah
Konstitusi
memperingati
Hari
Ibu
ke-84 tahun 2012, dengan
melakukan upacara bendera
pada Senin (19/12), di halaman depan
Gedung MK, Jakarta. Upacara tersebut
dipimpin langsung Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar, serta diikuti Panitera
MK Kasianur Sidauruk dan seluruh pejabat
dan pegawai di lingkungan Kepaniteran
dan Sekretariat Jenderal MK.
Dalam amanat pembina upacara,
Janedjri mengatakan peringatan Hari
Ibu ke-84 ini sebagai momentum untuk
mengingat kembali makna Hari Ibu sebagai
kebangkitan kaum perempuan. “Peringatan
ini senantiasa mengingat akan makna
Hari Ibu sebagai kebangkitan, persatuan,
dan kesatuan, serta pengembangan kaum
perempuan yang tak terpisahkan dari
kebangkitan dan perjuangan bangsa
Indonesia,” terangnya.
Menurut Janedjri, masyarakat bisa
melihat kiprah kaum perempuan Indonesia
dalam berbagai peran dan posisi strategis
dalam berbagai keragaman aktivitas

yang dilakukan selama ini. “Hal tersebut
menunjukan bahwa perempuan Indonesia
merupakan sumber daya yang potensial
yang apabila diberi peluang akan maju
dan meningkatkan kualitasnya secara
mandiri dalam dimensi kehidupan,” terang
Sekretaris Jenderal MK ini.
Secara hakikat, kata Janedjri lagi,
perempuan masa lampau sama halnya
dengan perempuan Indonesia masa kini.
“Mereka tetaplah manusia yang memiliki
hak dan kewajiban, serta memiliki
kecerdasan, kemapanan berfikir dan
bersikap,” urainya. Lebih lanjut, Janedjri
mengatakan, sejarah telah membuktikan
sebagian perempuan Indonesia berani
berpartisipasi
dalam
perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Hal demikian
dibuktikan dengan adanya Kongres
Perserikatan Perempuan Indonesia yang
pertama pada tanggal 22 Desember 1982
sebagai bentuk respon dari pergerakan
perempuan Indonesia yang pada saat
itu telah tumbuh secara konkret dalam
semangat sumpah pemuda.“Perempuan
Indonesia sekarang ini mempunyai hak

dan kewajiban yang sama dengan lakilaki,” terang Janedjri.
Berdasarkan
pertimbanganpertimbangan
tersebut,
peringatan
Hari Ibu tahun 2012 ini difokuskan
bertemakan “Peran Perempuan dan LakiLaki Dalam Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan
Bangsa”. Di ujung sambutannya sebagai
pembina upacara, Janedjri mengharapkan
kepada peserta acara yang dikuti seluruh
pejabat dan pegawai MK yang sebagian
perempuan itu, supaya memperkokoh
kaum perempuan di seluruh Indonesia.
“Harapan saya, peringatan hari ibu tahun
ke-84 bisa memperkokoh dan solidaritas
kaum perempuan di seluruh Indonesia
demi mencapai cita-cita bangsa Indonesia
yaitu negara kesatuan RI, yang adil dan
sejahtera,” terang Janedjri.
Dalam upacara yang berlangsung
khidmat tersebut seluruh petugas
dilaksanakan oleh pegawai perempuan
(Shohibul Umam)
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Catatan Mahfud MD Soal Penegakan Hukum dan
HAM 2012
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
menjadi narasumber diskusi publik bertajuk “Refleksi
dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM 2012”
yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu
(26/12).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
menghadiri diskusi publik
bertajuk
“Refleksi
dan
Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM
2012” yang diselenggarakan oleh
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), Rabu
(26/12). Dalam kesempatan itu Mahfud
menyatakan bahwa penegakan hukum dan
HAM memang menjadi persoalan pokok
yang dihadapi bangsa Indonesia. Selama
rentang waktu tahun 2012, kata Mahfud,
penegakkan hukum dan HAM mengalami
perkembangan positif dan negatif.
Mengawali paparannya sebagai
salah satu narasumber dalam acara yang
diselenggarakan di Gedung DPP PPP,
Jakarta, ini Mahfud mengatakan masalahmasalah yang timbul di negara ini terjadi
karena tidak adanya penegakan hukum
yang serius. “Persoalan pokok yang
dihadapi bangsa ini adalah penegakan
hukum. Kalau kita ingin lebih baik ke
depan, kuncinya hukum harus ditegakkan
tanpa pandang bulu,” ujar Mahfud.
Mahfud
mengatakan
bahwa
sebenarnya di dalam segala lini kehidupan
berbangsa, Indonesia memiliki konsep
yang jelas. Hanya saja, konsep itu tidak
disertai dengan penegakkan hukum.
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Akibatnya, konsep yang sudah disusun
dengan apik menjadi tidak berjalan.
Mengerucut ke upaya penegakan hukum
dan HAM, Mahfud mengatakan Indonesia
sudah memiliki aturan dan instrumen
penegakan hukum yang lengkap. Bahkan,
lanjut Mahfud, segala peraturan yang
diatur dalam deklarasi internasional
hampir semuanya sudah dimuat dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia.
Hal itu menurut Mahfud merupakan
perkembangan positif dari penegakan
hukum dan HAM di Indonesia.
Hal positif lainnya dari penegakan
hukum dan HAM di Indonesia, yaitu tidak
adanya lagi pelanggaran HAM berat yang
dilakukan oleh negara. “Setelah reformasi
tidak ada lagi pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh negara. Tapi pelanggaran
hukum dan HAM sekarang justru
dilakukan secara horizontal antar warga,”
jelas Mahfud.
Untuk
menyelesaikan
konflik
horizontal itu, Mahfud menyatakan bahwa
penegakan hukum dan HAM sebagai salah
satu caranya. “Intoleransi antar kelompok
seperti kasus pengusiran terhadap
kelompok tertentu yang sporadis kunci
pemecahannya adalah penegakan hukum,”
tegasnya.
Sebagai
Ketua MK, Mahfud

menyampaikan
bahwa
MK
telah
melakukan upaya penegakan hukum lewat
putusan-putusannya. Hal itu terlihat dari
118 perkara Pengujian Undang-Undang
(PUU) yang masuk tahun 2012 dan 51
perkara PUU tahun 2011 yang belum
selesai tengah ditangani MK sepanjang
2012. Dari kesemua perkara PUU yang
masuk itu sebanyak 97 di antaranya
sudah diputus oleh MK. Sedangkan 30
di antaranya dibatalkan oleh MK yang
artinya 30 UU telah dibatalkan oleh MK.
“29 persen dari UU yang dibatalkan MK
membenarkan bahwa UU tersebut dibuat
secara salah,” tukas Mahfud.
Mahfud juga mengatakan, salah
satu fungsi MK adalah melindungi hukum
dan HAM. Dan hal itu sudah dilakukan
MK dengan pencabutan ketentuan UU
mengenai survei dan jejak pendapat yang
dilarang saat pemilu digelar. Selain itu,
penetapan anak luar nikah yang diputuskan
memiliki hubungan keperdataan dengan
ayah biologisnya juga merupakan salah
satu upaya penegakan hukum yang
dilakukan pada tahun 2012 ini.
Peran MK dalam menegakkan
hukum dan HAM juga dibenarkan oleh
aktivis FPI. Munarman yang juga didapuk
sebagai narasumber kali itu mengatakan
pembatalan UU Migas yang dilakukan
MK tahun 2012 ini merupakan salah satu
perkembangan penegakan hukum dan
HAM yang positif. “Dengan dibatalkannya
UU Migas oleh MK, pengelolaan Migas
dikembalikan secara nasional,” ungkap
Munarman.
Hadir dalam acara tersebut, yaitu
Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal
Kasim dan Pimpinan MPR yang juga
anggota PPP, Lukman Hakim Saifudin.
(Yusti Nurul Agustin)

Achmad Sodiki: Ada Benturan Kepentingan dalam
UU Kehutanan

Humas MK

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki

H

ukum selalu dipersepsikan
sebagai suatu aturan yang
memberikan hak yang sama
pada semua orang. Namun
apabila berbicara undang-undang mengenai
kehutanan tidak mustahil ada beberapa
pasal-pasal yang dihilangkan atau dijual
guna kepentingan golongan atau pribadi.
Berbicara undang-undang, khususnya
undang-undang mengenai kehutanan, kita
harus tahu, siapa yang akan bertarung
dalam kepentingan undang-undang itu.
Hal demikian sepenggal kalimat
yang diucapkan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Bapak Achmad Sodiki sebagai
pembicara pada sesi ke-II dalam acara
Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional VI
yang diselenggarakan di Auditorium Andi
Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor,
Kampus Darmaga Bogor, Sabtu (15/12).

Acara ini dimoderatori oleh Brahmanto
MS bersama pembicara lain yang dihadiri
oleh para mahasiswa Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor.
Menurut Sodiki, jika kita berbicara
Undang-Undang
Kehutanan,
akan
ada
kepentingan-kepentingan
yang
berbenturan. Kepentingan yang mempunyai
izin atau kepentingan orang yang sudah ada
di situ sebelum ada izin. “Banyak peristiwa
menunjukan bahwa orang yang sudah ada
di situ sebelum Indonesia merdeka yang
sehari-hari keluar masuk hutan tiba-tiba
dilarang dan tidak dapat lagi memasuki
area hutan. Masyarakat hukum adat yang
sudah turun temurun ada di situ, tiba-tiba
distop karena ada izin dari atas yang baru
turun dan menyatakan tidak diperbolehkan
lagi mengambil sesuatu dari dalam hutan
itu,” jelas Guru Besar dalam bidang Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang.
Pembicara lainnya dalam Pekan
Ilmiah Kehutanan Nasional VI adalah
dari Cifor Scientific Herry Purnomo,
Director Of Multistakeholder Forestry
Programme Diah Raharjo, Direktur Utama
Perum Perhutani Bambang Sukmanto,
dan Dewan Kehutanan Nasional Hariadi
Kartodiharjo. Dalam kalimat penutupnya,
Sodiki mengungkapkan bahwa putusan
Mahkamah
Konstitusi
mengenai
kehutanan itu menguntungkan banyak
pihak dan tidak menguntungkan sebagian
atau salah satu pihak. Semua putusan MK
sifatnya “prospektif”, begitu dikeluarkan
langsung mengikat. Mengikat ke masa
depan bukan mengikat ke masa lalu, sebab
jika mengikat ke belakang maka akan
menghilangkan kepastian hukum. (Edhoy)
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Maria Farida: MK Junjung Tinggi HAM
Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati

M

ahkamah Konstitusi (MK)
merupakan
salah
satu
lembaga
negara
yang
menjunjung tinggi hak asasi
manusia (HAM), khususnya hak untuk
mendapatkan perlakuan sama di hadapan
hukum. Oleh karena itu, pengujian UU di
MK dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa
memandang jenis kelamin, usia, suku,
agama, dan atau penganut keyakinan
tertentu. Demikian ungkap Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati saat
mengisi sesi Sidang HAM II di Jakarta,
Rabu (12/12) siang.
“Dalam rangka perlindungan dan
penegakan HAM, sesuai prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
HAM harus diatur dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan,” ucap
Maria kepada para hadirin.
Salah satu UU yang pernah diuji
MK dan langsung bersentuhan dengan hak
perempuan dan hak anak yaitu Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan dengan Putusan
No. 46/PUU-VIII/2010. Pasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan menyebutkan, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.” Menurut

62

KONSTITUSI Januari 2013

Humas MK

pemohon, pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat
(2) serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945.
“Berlakunya norma dalam pasal tersebut,
menurut pemohon, merugikan hak
konstitusional pemohon yaitu hilangnya
hak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah,
hilangnya hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan,
diskriminasi, serta hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil maupun perlakuan yang
sama di hadapan hukum,” papar Maria
panjang-lebar.
Dikatakan Maria lagi, menurut
pemohon uji UU Perkawinan tersebut,
berlakunya Pasal 43 ayat (1) menyebabkan
pemohon dan anak pemohon yang lahir dari
perkawinan menurut agama Islam dengan
seorang pria, yang tidak tercatat secara
resmi, kehilangan status sebagai istri dan
anak sah secara hukum dari seorang pria
tersebut dengan segala akibatnya.
Hingga akhirnya MK memutuskan
untuk
mengabulkan
permohonan
pemohon untuk sebagian terhadap UU
Perkawinan tersebut. Pasal 43 ayat (1)

UU Perkawinan dianggap bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
menghilangkan
hubungan
perdata
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan atau alat bukti lain menurut
hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya. “Pasal 43 ayat (1)
UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan
laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau
alat bukti lain menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya,” imbuh Maria.
Dengan demikian, lanjut Maria,
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya.” (Nano
Tresna Arfana)

Hamdan Zoelva: Konstitusi Jamin Hak Warga Negara

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva ketika menemui mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Pasundan Bandung yang bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada
Kamis (13/12).

K

onstitusi
adalah
sebuah
kesepakatan
yang
paling
mendasar bagi sebuah negara.
Karena itu konstitusi adalah
suara rakyat yang dirumuskan secara
ringkas dalam teks. “Konstitusi merupakan
kehendak rakyat yang dirumuskan oleh
para wakil-wakilnya dan dimuat dalam
satu teks,” kata Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) Universitas Pasundan
Bandung yang bertandang ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (13/12) siang.
Hamdan melanjutkan, konstitusi
berkaitan dengan suara-suara rakyat.
Konstitusi menjadi dinamis karena suara
rakyat itu tumbuh dan berkembang,
hidup. Kalau konstitusi hanya teks, maka
konstitusi menjadi mati dan tidak mewakili
suara rakyat. “Karena itu pula, konstitusi
itu merupakan kesepakatan dasar dari
rakyat tentang cita sebuah negara, tujuan
sebuah negara. Mengenai kekuasaan
dan kewenangan negara, hubungan satu
lembaga dengan lembaga yang lain,

mengisi jabatan presiden, hak-hak warga
negara, hubungan antara kekuasaan
dengan warga negara, itu semua diatur
dalam konstitusi,” ujar Hamdan.
Oleh sebab itu, lanjut Hamdan,
siapa pun warga negara yang menemukan
ada UU yang melanggar hak-hak sebagai
warga negara, maka ia boleh datang ke
Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan
UU tersebut. “Kalau ada UU yang
bertentangan dengan konstitusi, Anda
boleh datang ke MK, minta UU dibatalkan.
Karena dalam konstitusi dijamin hak-hak
warga negara,” tegas Hamdan.
Lebih lanjut Hamdan memaparkan
kewenangan dan kewajiban MK.
Kewenangan MK, pertama adalah menguji
UU terhadap UUD. Kewenangan lainnya
dari MK adalah memutus sengketa antara
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD. Kewenangan berikut
MK adalah memutus pembubaran partai
politik dan memutus perkara perselisihan
hasil
pemilihan
umum
termasuk
pemilukada. “Sedangkan kewajiban MK

adalah memutus mengenai pemakzulan
Presiden. Artinya, dalam memakzulkan
Presiden harus ada usul dari DPR kepada
MPR bahwa Presiden sudah melakukan
pelanggaran konstitusi. Kalau benar
Presiden sudah melanggar konstitusi, maka
DPR bisa mengusulkan agar Presiden bisa
dimakzulkan oleh MPR,” urai Hamdan.
Namun sebelum sampai kepada MPR,
lanjut Hamdan, DPR harus mengajukan
pendapatnya ke MK untuk diputuskan
mengenai pelanggaran konstitusi tersebut.
“Dengan demikian, kalau ada pemakzulan
Presiden, nanti DPR mengajukan ke
MK. Selanjutnya MK memanggil
Presiden untuk memberikan kesempatan
pembelaan diri, mengajukan saksisaksi, bukti-bukti dan sebagainya,” ucap
Hamdan. Ditambahkan Hamdan, jika MK
menyatakan pendapat DPR benar bahwa
Presiden melanggar konstitusi, maka hasil
putusan MK dikembalikan kepada DPR.
Setelah itu DPR mengusulkan kepada
MPR agar memberhentikan Presiden.
(Nano Tresna Arfana)
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Fadlil Sumadi: Kedaulatan Hukum Kendalikan
Kedaulatan Rakyat
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menyambut kunjungan para guru SMA/
SMK dari Musyawarah Guru Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
(MGMP-PKn) se-Kabupaten Temanggung
dan Pekalongan, Jawa Tengah, ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/12).

Humas MK/GANIE

H

akim
Konstitusi
Ahmad
Fadlil Sumadi menyambut
kunjungan para guru SMA/
SMK
dari
Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan (MGMP-PKn) seKabupaten Temanggung dan Pekalongan,
Jawa Tengah, ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (17/12) pagi. Kunjungan
para guru yang berjumlah sekitar 90 orang
tersebut bermaksud mengetahui seputar
kewenangan dan kewajiban MK.
Diterima di Ruang Konferensi Pers
Gedung MK, Fadlil memulai memaparkan
terkait dengan sejarah terbentuknya MK.
Menurutnya, salah satu dasar membentuk
negara Indonesia adalah adanya gagasan
negara demokrasi dan negara hukum.
Gagasan negara demokrasi tersebut, kata
dia, bersumber di dalam Pasal 1 dan 2
UUD 1945. “Artinya (Pasal tersebut),
yang mempunyai kekuasaan tertinggi di
negara ini adalah rakyat,” terangnya.
Karena negara Indonesia seutuhnya
dibentuk oleh rakyat, menurut Fadlil, maka
negara harus berfungsi dan bertujuan untuk
menyejahterakan rakyat. “Negara dibentuk
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan
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seutuhnya untuk menyejahterakan rakyat,
melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia,”
jelas Fadlil Sumadi.
Di samping itu, Fadlil mengatakan
terkait kedaulatan rakyat yang semula ada
di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
RI. Menurutnya, itu sebelum dilakukan
amandemen UUD 1945, tetapi karena
proses penyelesaiannya tidak begitu baik,
maka sekarang ini dilaksanakan menurut
UUD 1945. “Dahulu kita diwakili MPR
untuk melaksanakan kedaulatan rakyat,
namun praktiknya tidak begitu baik,”
terangnya.
Oleh karena itu, sambung Fadlil,
bangsa Indonesia saat ini tidak menganut
supremasi parlemen atau tidak menganut
keunggulan dari parlemen, tetapi menganut
negara demokrasi yang menyamaratakan
keberadaan lembaga negara. “Lembaga negara
sama saja, sejajar untuk mewakili rakyat, dan
menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Meskipun telah diakui UUD 1945
sebagai hukum tertinggi (the supreme law
of the land), Fadlil mengatakan lagi, UUD
1945 sebelum tahun 2003 tidak pernah
ditegakkan melalui mekanisme hukum,

sehingga menimbulkan banyak kecelakaan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Oleh karena UUD tidak ditegakkan
secara hukum, sehingga menimbulkan
banyak kecelakaan,” ucapnya.
Hal demikian terbukti dalam proses
pelengseran presiden sebelum tahun 2003.
Menurutnya, sampai sekarang pelengseran
Presiden Soekarno dari jabatannya
belum jelas permasalahan pidananya.
Sebab pelengserannya menggunakan
mekanisme politik, tidak menggunakan
mekanisme yang lain. “Keputusan
politik itu berdasarkan dengan suara
mayoritas, sehingga kadang lupa untuk
mempertimbangkan persoalan itu benar
atau salah,” jelas Doktor Universitas
Diponegoro Semarang tersebut.
Berdasarkan hal demikian, maka
kedaulatan rakyat harus dikendalikan
dengan mekanisme hukum (kedaulatan
hukum) yang berupa UUD 1945 yang di
dalamnya mengadung prinsip keadilan dan
kebenaran. “Jadi Mahkamah Konstitusi
didirikan untuk menegakkan hukum
dan konstitusi yang kemarin-kemarin
dilupakan orang,” terang hakim konstitusi
tersebut. (Shohibul Umam)

Janedjri: Reorientasi Ilmu Administrasi Negara
Penting
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
(MK), Janedjri M. Gaffar,
pada seminar nasional
“Pengembangan Ilmi
Administrasi Negara
Berbasis Governance”
yang diselenggarakan
oleh Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta,
di Solo, Senin (10/12).

P

raktik administrasi negara atau
administrasi publik saat ini
telah mengalami perkembangan
yang sangat pesat seiring
dengan munculnya teori good governance.
Untuk itu, perlu ada perubahan paradigma
kekinian yang berorientasi governance
pada pengajaran ilmu administrasi negara
di dunia perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(MK), Janedjri M. Gaffar, pada seminar
nasional “Pengembangan Ilmu Administrasi
Negara Berbasis Governance” yang
diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta, di Solo, Senin (10/12).
Lebih
lanjut
Janedjri
menjelaskan,
pemerintahan
yang
berorientasi
governance
adalah
pemerintahan
yang
mendasarkan
asumsi bahwa kekuatan negara tidak

hanya berpusat pada pemerintah,
melainkan terdiversifikasi kepada civil
society (masyarakat madani) dan sektor
publik.
“Ilmu
administrasi
negara
harus mampu berkonstribusi terhadap
demokrasi dan keterbukaan, terutama
memberikan akses kepada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan,
tanggap terhadap perubahan dan tuntutan
masyarakat serta mengutamakan pelayanan
masyarakat, sehingga lulusannya mampu
menjawab tantangan spesifik sesuai
karakter masyarakat Indonesia,” imbuh
alumnus UNS yang juga kandidat doktor
ilmu hukum Universitas Diponegoro ini.
Penyempurnaan kurikulum

Janedjri, yang pernah berkarir
di Sekretariat Jenderal MPR ini
menambahkan, bahwa pengalaman semasa
kuliah di UNS, program pengajaran

materi mata kuliah sangat bermanfaat
dalam praktik saat bekerja di dunia nyata.
Namun demikian, untuk menghasilkam
lulusan yang unggul, reorientasi Ilmu
Administrasi
Negara
meniscayakan
adanya penyempurnaan kurikulum yang
disandarkan pada basis kompetensi dengan
menekankan pada kemampuan setiap
lulusan agar mampu eksis berkompetisi di
tingkat global.
Selanjutnya Janedjri menyampaikan
bahwa ada tiga hal penting yang harus
dikembangkan
dalam
pelaksanaan
kurikulum
berbasis
kompetensi,
yaitu attitude (sikap), skill (keterampilan),
dan knowledge (pengetahuan). Mata kuliah
Pancasila yang selama ini ditiadakan
merupakan mata kuliah yang penting dan
harus dimunculkan kembali dalam rangka
peningkatan kompetensi sikap setiap
lulusan. (Heru Setiawan)
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Tingkatkan Disiplin, Pegawai MK Jalani Tes Urine

Pegawai BNN melakukan pemeriksaan urine terhadap pegawai MK pada Senin (10/12).

M

ahkamah Konstitusi menjalin
kerja sama dengan Badan
Narkotika Nasional (BNN)
untuk melakukan tes urine
kepada seluruh pegawai negeri sipil di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, Senin
(10/12). Kegiatan ini mengambil tempat
di Aula Lantai Dasar MK, Jakarta.
Tes urine tersebut, menurut Kepala
Biro Keuangan dan Kepegawaian
MK Rubiyo, dilakukan dalam rangka
meningkatkan disiplin pegawai. Dengan
adanya kegiatan itu diharapkan seluruh
pegawai dapat terhindar dari segala godaan,
yang salah satunya adalah penggunaan
narkotika.
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Selain itu, kata Rubiyo, dalam
upaya menjaga integritas dan mencegah
perilaku korup di tingkatan pegawai, maka
nantinya akan dibentuk unit pengendali
gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK. “Jika ada unit
kerja ini, maka dapat dilakukan analisis
internal,” ujarnya.
Bahkan, dia berharap, dengan adanya
unit tersebut, akan berkontribusi dalam
memperbaiki penilaian persepsi korupsi
di Indonesia, terutama dari sisi lembaga
peradilan. Hal ini merupakan salah satu
tindak lanjut penjajakan kerja sama antara
MK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).

Humas MK/GANIE

Rubiyo
menekankan
bahwa
mentaati ketentuan bagi pegawai negeri
adalah suatu kewajiban, bahkan pada titik
tertentu ialah sebagai bentuk pengorbanan
dan pengabdian. “Bekerja itu adalah
sebuah ibadah. Hak sudah kita peroleh,
kewajiban harus kita penuhi,” tegasnya
kepada seluruh pegawai yang hadir.
Menutup paparannya, dia pun
berpesan agar seluruh pegawai harus
selalu menjaga integritas, kejujuran, dan
keterbukaan. “Jika dilakukan dengan
kesungguhan dan ketulusan maka akan
berhasil baik,” tandas Rubiyo. (Dodi)

CAKRAWALA

International Court of Justice

Pengadilan Tingkat Dunia,
Hakim Dipilih PBB dan
Dewan Keamanan

I

nternational Court of Justice (ICJ)
atau Mahkamah Internasional adalah
organ peradilan utama Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah
ini didirikan pada bulan Juni 1945 oleh
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
mulai bekerja pada bulan April 1946.
Kedudukan Mahkamah adalah di
Istana Perdamaian (the Peace Palace) di
Den Haag, Belanda. Dari enam organ
utama PBB, Mahkamah inilah yang
menjadi satu-satunya organ yang tidak
terletak di New York (Amerika Serikat).
Peran Mahkamah adalah untuk
menyelesaikan, sesuai dengan hukum
internasional, sengketa hukum yang
diajukan kepadanya oleh negara-negara
di dunia dan memberikan saran atas
pertanyaan-pertanyaan hukum sebagaimana
dimaksud secara resmi oleh PBB maupun
badan-badan khusus.
Mahkamah ini terdiri dari 15 hakim,
yang dipilih untuk masa jabatan sembilan
tahun oleh Majelis Umum PBB dan Dewan
Keamanan. Lembaga peradilan internasioal
ini dibantu oleh Registry sebagai organ
administrasi kelembagaan. Bahasa resmi
yang digunakan adalah bahasa Inggris
dan Perancis.
Anggota Mahkamah
Sebagaimana disebut di atas,
Mahkamah Internasional terdiri dari 15
hakim yang terpilih untuk sembilan tahun

Photo: CIJ-ICJ/UN-ONU, Capital Photos/Frank van Beek – Courtesy of the ICJ. All rights reserved.

ICJ- Den Haag (Belanda), 1 Pebruari 2012 – Pemandangan dari luar Istana Perdamaian (Peace Palace) yang
juga sekaligus Gedung Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
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Photograph: ICJ-CIJ-UN Photo; Rob Ris; Max Koot Studio; July 2012. Courtesy of the ICJ. All rights reserved

Para Hakim Mahkamah Internasional (komposisi baru sejak 27 April 2012), di ruang Japanese, Istana Perdamaian.

masa jabatan oleh Majelis Umum PBB dan
Dewan Keamanan (Security Council).
Kedua organ tersebut memberikan
suara secara bersamaan tetapi dilakukan
secara terpisah. Agar dapat dipilih, seorang
calon harus menerima mayoritas mutlak
dari suara di kedua lembaga internasional
tersebut, yakni baik dari Majelis Umum
PBB maupun Dewan Keamanan. Karena
itu, terkadang dalam proses pemilihannya
perlu beberapa putaran pemungutan suara
untuk dilakukan.
Dalam rangka memastikan ukuran
kontinuitas, sepertiga anggota (hakim)
Mahkamah dipilih setiap tiga tahun.
Hakim yang memenuhi syarat dapat
dipilih kembali. Bila seorang hakim
meninggal atau mengundurkan diri selama
masa jabatannya, pemilihan khusus akan
diadakan sesegera mungkin untuk memilih
seorang hakim untuk mengisi jabatan
atau posisi kosong yang ditinggalkan
tersebut.
Pemilihan diadakan di New York,
Amerika Serikat pada kesempatan sesi
musim gugur tahunan Majelis Umum.
Para hakim yang terpilih pada pemilihan
tiga tahunan memasuki masa jabatannya
pada 6 Februari tahun berikutnya setelah
Pengadilan memproses pemilihan dalam
pemunguatan suara secara rahasia seorang
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Presiden dan Wakil Presiden ICJ untuk
memegang jabatan selama tiga tahun.
Semua pihak pada Statuta Mahkamah
memiliki hak untuk mengajukan calon.
Proposal ini dibuat bukan oleh pemerintah
negara yang bersangkutan, melainkan oleh
sebuah kelompok yang terdiri dari para
anggota Pengadilan Tetap Arbitrase yang

ditunjuk oleh Negara, misalnya oleh empat
ahli hukum yang dapat dipanggil untuk
melayani sebagai anggota dari pengadilan
arbitrase di bawah Konvensi Den Haag
1899 dan 1907. Dalam kasus negara tidak
terwakili di Pengadilan Tetap Arbitrase,
nominasi yang dibuat oleh kelompok
dibentuk dengan cara yang sama. Masingmasing kelompok dapat mengusulkan
hingga empat kandidat, tidak lebih dari
dua di antaranya mungkin kebangsaan
sendiri, sementara orang lain mungkin
dari negara apapun, apakah pihak Statuta
atau tidak dan apakah telah menyatakan
bahwa ia menerima yurisdiksi wajib ICJ.
Nama-nama calon harus disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam batas waktu yang
ditetapkan.
Hakim harus dipilih dari antara orangorang dengan karakter moral yang tinggi,
yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
di negara masing-masing untuk ditunjuk
oleh kantor peradilan tertinggi, atau hakim
yang kompetensinya telah diakui dalam
hukum internasional. Hakim Mahkamah
Internasional tidak boleh berasal dari satu
negara yang sama. Selain itu, Mahkamah
secara keseluruhan harus mewakili bentuk
utama dari peradaban dan sistem hukum
utama di dunia.
Dalam prakteknya prinsip ini telah
menemukan ekspresi dalam distribusi

Photograph: CIJ-ICJ/UN-ONU; Capital Photos/Gerald van Daalen - Courtesy of the ICJ. All rights reserved.

Suasana Persidangan Mahkamah Internasional di Great Hall of Justice, dalam pembacaan Putusan Mahkamah
pada Senin, 5 Desember 2011 dalam perkara permohonan Interim Accord yang diajukan pada 13 Desember 1995
(bekas Republik Macedonia vs Yunani). Istana Perdamaian telah dijadikan markas Mahkamah Internasional sejak
1946.

keanggotaan Mahkamah antardaerah
utama dunia. Saat ini distribusi ini
adalah sebagai berikut: Afrika 3, Amerika
Latin dan Karibia 2, Asia3, Eropa Barat
dan Negara lain 5, Eropa Timur 2,
yang sesuai dengan keanggotaan Dewan
Keamanan. Meskipun tidak ada hak untuk
keanggotaan pada bagian dari negara
manapun, Mahkamah telah selalu termasuk
hakim kewarganegaraan dari anggota tetap
Dewan Keamanan.
Setelah terpilih, Anggota Mahkamah
adalah seorang delegasi baik dari pemerintah
negara sendiri maupun dari negara
lain. Tidak seperti kebanyakan organorgan lain dari organisasi internasional,
Mahkamah tidak terdiri dari wakil-wakil
pemerintah. Anggota Mahkamah adalah
juri independen yang pertama tugas,
sebelum mengambil tugas mereka, adalah
untuk membuat pernyataan di pengadilan
terbuka bahwa mereka akan menggunakan
kekuasaan mereka secara independen dan
secermat mungkin.
Untuk menjamin kemerdekaan
nya, tidak ada Anggota Mahkamah
dapat diberhentikan kecuali, menurut
pendapat bulat dari Anggota lain tidak
lagi memenuhi kondisi yang diperlukan.
Hal ini pada kenyataannya tidak pernah
terjadi.
Anggota Mahkamah tidak boleh
terlibat dalam pekerjaan lain selama
dalam masa jabatannya. Hakim atau
Anggota Mahkamah tidak diperbolehkan
untuk melaksanakan segala fungsi politik
atau administratif, atau bertindak sebagai
agen, nasihat atau advokat dalam hal
apapun. Setiap keraguan berkaitan dengan
pertanyaan ini diselesaikan melalui
keputusan Mahkamah. Anggota Mahkamah
memeroleh fasilitas hak istimewa dan
kekebalan yang sebanding dengan orangorang dari kepala misi diplomatik. Di
Den Haag, Presiden akan didahulukan
dari sesepuh korps diplomatik, setelah itu
didahulukan bergantian antara hakim dan
duta besar. Setiap Anggota Mahkamah
menerima gaji tahunan yang terdiri dari
gaji pokok (untuk 2010 sebesar US $
166.596) dan penyesuaian pos anggaran,
dengan tunjangan tambahan khusus
sebesar US $ 15.000 untuk Presiden.
Anggaran dapat selalu disesuaikan
setiap bulannya; tergantung pada nilai
tukar PBB, yaitu antara US Dollar dan

Photograph: ICJ-CIJ-UN Photo; Rob Ris; Max Koot Studio; July 2012. Courtesy of the ICJ. All rights reserved.

Para Hakim Mahkamah Internasional sedang berpose di anak tangga Istana Perdamaian.

Euro. Saat meninggalkan pengadilan,
mereka menerima pensiun tahunan yang,
setelah jangka waktu sembilan tahun dari
kantor, sebesar 50 persen dari gaji pokok
tahunan.
Meskipun Pengadilan dianggap
permanen, hanya Presiden yang wajib
berada di Den Haag. Namun, Anggota
lain dari Mahkamah dituntut untuk juga
menetap secara permanen kecuali selama
liburan Mahkamah atau cuti, atau ketika
mereka berhalangan karena sakit atau
alasan-alasan serius lainnya. Dalam
praktiknya, sebagian besar Anggota
Mahkamah berada di Den Haag dan semua
biasanya akan menghabiskan sebagian
besar tahun-tahun masa jabatan mereka.

Kepresidenan
Presiden dan Wakil Presiden dipilih
oleh Anggota Mahkamah setiap tiga tahun
secara rahasia. Pemilihan ini diselenggarakan
pada tanggal Anggota Mahkamah dipilih
pada pemilihan tiga tahunan. Sejak itulah
mulai berlaku masa jabatannya atau segera
sesudahnya. Mayoritas mutlak diperlukan
dan tidak ada kondisi yang berkaitan dengan
kebangsaan. Presiden dan Wakil Presiden
dapat dipilih kembali.
Presiden memimpin rapat di semua
Mahkamah, dan mengarahkan pekerjaan
dan mengawasi administrasinya, dengan
bantuan dari Komite Anggaran dan
Administrasi dan berbagai komite
lainnya, semua terdiri dari Anggota
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CAKRAWALA

•
•

•
•
•
•
•
•
•
Courtesy of the ICJ. All rights reserved.

Suasanan Persidangan Mahkamah Internasional pada 18 April 1946, di Istana Perdamaian, Belanda, yang
dihadiri oleh Ratu Juliana.

Mahkamah. Selama pembahasan peradilan,
Presiden memiliki suara bahkan meskipun
persidangannya terbagi-bagi.
Di Den Haag, di mana Presiden
ICJ wajib berada, Presiden Mahkamah
akan didahulukan dari sesepuh korps
diplomatik. Presiden menerima tunjangan
tambahan khusus 15.000 dolar per tahun,
di samping gaji tahunan nya. Wakil
Presiden menggantikan Presiden dalam
hal ketidakmampuannya untuk melakukan
tugasnya, atau dalam hal terjadi kekosongan
di kepresidenan. Untuk tujuan ini, ia
menerima uang saku harian. Dengan tidak
adanya Wakil Presiden, peran tersebut
dialihkan pada hakim senior.
Pada 6 Februari 2012 Hakim Peter
Tomka (Slowakia) terpilih menjadi
Presiden dan Hakim Bernardo SepúlvedaAmor (Meksiko) menjadi Wakil Presiden.
Dari periode ke periode, para hakim
berikut menjabat sebagai Presiden atau
Wakil Presiden secara berturut-turut:
• 1946-1949 Guerrero dan Basdevant
• 1949-1952 Basdevant dan Guerrero
• 1952-1955 Sir Arnold McNair dan
Guerrero
• 1955-1958 Hackworth dan Badawi
• 1958-1961 K l a e s t a d d a n S i r
Muhammad Khan
Zafrulla
• 1961-1964 Winiarski dan Alfaro
• 1964-1967 Sir Percy Spender dan
Wellington Koo
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•
•
•
•
•

1967-1970 Bustamante y Rivero dan
Koretsky
1970-1973 Sir Muhammad Zafrulla
Khan dan Ammoun
1973-1976 Lachs dan Ammoun
1976-1979 Jiménez de Aréchaga dan
Nagendra Singh
1979-1982 Sir Humphrey Waldock
dan Elias (Sir Humphrey
Wa l d o c k m e n i n g g a l
pada 15 Agustus 1981
fungsi Kepresidenan yang
selanjutnya dilakukan
oleh Hakim Elias sebagai
Presiden, berdasarkan
Pasal 13 dan 14 tahun 1978
Peraturan Mahkamah)

•

1982-1985 Elias dan Sette-Camara
1985-1988 Nagendra Singh dan Ladreit
de Lacharrière (Hakim
Ladreit de Lacharrière
meninggal pada tanggal
10 Maret 1987. Pada 6
Mei 1987 Hakim Mbaye
terpilih menjadi Wakil
Presiden untuk sisa jabatan
pendahulunya)
1988-1991 J. M. Ruda dan Mbaye
1991-1994 Sir Robert Jennings dan Oda
1994-1997 Bedjaoui dan Schwebel
1997-2000 Schwebel dan Weeramantry
2000-2003 Guillaume dan Shi
2003-2006 Shi dan Ranjeva
2006-2009 H i g g i n s d a n A l Khasawneh
2009-2012 Owada dan Tomka

Yurisdiksi
Mahkamah Internasional bertindak
sebagai pengadilan dunia. Pengadilan ini
memiliki yurisdiksi ganda: ia memutuskan,
sesuai dengan hukum internasional,
perselisihan yang bersifat hukum yang
diserahkan kepadanya oleh negaranegara di dunia (yurisdiksi dalam kasus
perdebatan), dan memberikan pendapat
penasehat hukum pada pertanyaan atas
permintaan organ PBB atau badanbadan khusus yang berwenang untuk
membuat permohonan tersebut (yurisdiksi
penasehat). (Yazid)
Referensi:
http://www.icj-cij.org

Photograph: Jeroen Bouman - Courtesy of the ICJ. All rights reserved.

Para Hakim di Ruang Musyawarah (Deliberation Room) Mahkamah Internasional. Foto ini diambil pada Bulan
September 2005.

Ragam Tokoh

Hikmahanto Juwana : UU Terorisme
Diperlukan untuk Mengatasi Kekerasan di
Papua

P

akar hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan penerapan
Undang-Undang Terorisme diperlukan dalam mengatasi kekerasan di Papua.
“Dalam konteks kekerasan yang dilakukan komponen tertentu di Papua, bisa saja
menggunakan Undang-Undang Terorisme di Papua,” kata Hikmahanto seperti dari
situs kantor berita Antara, Jumat (28/12).
Hikmahanto mengatakan penerapan UU tersebut bukan melegitimasi negara dalam
menggunakan kekerasan di Papua. Menurutnya, UU itu sejatinya digunakan untuk
melindungi masyarakat dari kekerasan sporadis dari pihak tertentu yang bertujuan untuk
memunculkan teror. UU dimaksud juga ditujukan agar masyarakat kondusif sehingga tidak
perlu khawatir dan pemerintah pusat pun tidak perlu menggunakan pendekatan kekerasan
untuk melakukan penertiban.
Dia menegaskan penerapan UU itu bisa efektif dilakukan dilihat dari seberapa jauh kepolisian
mampu menjalankan peraturan itu. Menurut Himahanto di beberapa wilayah Indonesia
sudah menerapkan peraturan itu sehingga sangat mungkin untuk diterapkan di Papua.

Hikmahanto pun berusaha meyakinkan bahwa penerapan UU Terorisme di Papua nantinya
tidak akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat Papua. Menurutnya yang perlu
ditekankan dalam peraturan itu adalah pihak yang menggunakan kekerasan. “Misalnya
keinginan tertentu yang merugikan masyarakat, polisi bertindak dengan UU teror
sehingga bisa menjerat pelaku,” ujarnya meyakinkan. (Yusti/Ant)

Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin
Serukan Agar Israel Hentikan Pembangunan
Permukiman di Palestina

R

usia, lewat Wakil Tetap Rusia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Vitaly
Churkin
menyerukan
agar
Israel
menghentikan
rencananya
membangun
permukiman di wilayah Palestina dan menahan diri dari tindakan sepihak.
Pernyataan Churkin menjadi pernyataan sikap pertama bagi Rusia yang selama
ini tidak pernah bersikap secara pasti tentang langkah Israel di wilayah Palestina. “Di antara
keprihatinan utama ialah kegiatan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina,
termasuk Jerusalem Timur dan keputusan untuk membekukan pengiriman pajak dan hasil
bea cukai buat pemerintah Otonomi Nasional Palestina,” kata Churkin, Kamis (20/12).
Langkah Israel yang terus membangun permukiman di wilayah Palestina menurut
Churkin menyebabkan hubungan diantara keduanya semakin memburuk. “Bukan hanya itu,
secara negatif (langkah Israel, red) mempengaruhi hubungan Israel-Palestina, tapi juga
membuat penerapan formula penyelesaian dua-negara jadi dipertanyakan,” lanjutnya.
Rusia lewat Churkin juga menyerukan dilanjutkannya pembicaraan antara Palestina
dan Israel yang telah macet sejak pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB pada 29
November 2012 lalu. “Rusia akan terus secara aktif memfasilitasi secara bilateral serta
multilateral, termasuk melalui Kuartet Timur Tengah, guna mewujudkan perdamaian
yang berkesinambungan dan abadi antara Palestina dan Israel. Kuartet itu terdiri atas
Amerika Serikat, PBB, Rusia dan Uni Eropa,” janji Churkin. (Yusti/AntaraNews.com)
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AKSI
konstitusiana

Komputer Tidak Bisa
Cetak Sendiri

D
Humas MK

Oleh-Oleh Unik dari
Korea Selatan

D

i balik kedatangan Ketua Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan, Lee Kang Kook ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada
8 Januari 2013, ternyata meninggalkan cerita
menarik. Ketika itu Lee sempat bertukar cindera mata berupa
souvenir dengan Ketua MK RI Moch. Mahfud MD.
“Sebagai kenang-kenangan, kami akan memberikan
souvenir berupa miniatur kapal perang yang dahulunya
merupakan simbol kejayaan Laksamana Besar Yi Sun Sin di
masa silam,” jelas Lee kepada Mahfud.
Sebagai informasi, Yi Sun Sin adalah seorang
tokoh militer dan pahlawan nasional Korea pada abad ke16. Ia adalah tokoh yang berjasa dalam menumpas serbuan
pasukan Jepang yang menginvasi dalam perang tujuh
tahun pada masa Dinasti Joseon. Salah satu kontribusinya yang
terbesar dalam bidang militer Korea adalah penggunaan kapal
perang berlapis besi pertama di dunia yang berbentuk kurakura yang dinamakan Gobukseon. Sampai sekarang Yi
dianggap sebagai seorang pahlawan bangsa Korea yang
terbesar dikarenakan kesetiaan, taktik dan kegigihannya
dalam berperang.
Dalam pertemuan itu, Mahfud memberikan souvenir
berupa miniatur Gedung MKRI. Selain memberikan souvernir
berupa miniatur kapal perang, delegasi Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan juga memberikan souvenir berupa ginseng.
Seperti diketahui, ginseng merupakan obat untuk menjaga
stamina yang alami bagi manusia, khas dari Korea. (Nano
Tresna Arfana)

alam sidang PHPU Kabupaten Tangerang 2012 Perkara No. 100/PHPU.D-X/2012 – pada Jumat 4
Januari 2013. Agenda sidang adalah pemeriksaan
dan pembuktian para pihak. Berikut, terjadi
percakapan antara Hakim Konstitusi Akil Mochtar dengan
kuasa hukum Pemohon, Budi Rahmat Iskandar:
“Kecamatan Tigaraksa, betul? Oke, itu daftar tabelnya
mulai dari 1, terus 5, terus sampai 34. Sebelahnya halaman
18, lalu halaman 19 nya sampai 60. Nah, lalu di halaman
20-nya kok angka 11 lagi? tanya Akil Mochtar kepada Budi
Rahmat Iskandar.
“Mohon, Yang Mulia, itu kesalahan komputer,” jawab
Budi.
“Ya itu, jangan komputer yang Saudara salahkan!
Saudara yang salah,” ujar Akil.
“Ya, kalau komputer enggak Saudara kerjakan kan
enggak mungkin bisa mencetak sendiri di situ,” tambah
Akil.
“Siap, Yang Mulia,” ucap Budi.
“Itulah pengacara, kerjanya menyalahkan orang lain.
Apa maksudnya, 60 kok jadi 11? Kalau hitung-menghitung
biasanya kan pengacara jago juga. Saudara ralat nanti ya!
Angka 11 itu menjadi 61? Sampai dengan enam … 66? Ok!”
tandas Akil.
Budi pun hanya tersenyum kecil mendengar jawaban
Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang begitu lugas. (Nano
Tresna Arfana)

Humas MK
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PUSTAKA Klasik

Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

A

.K. Pringgodigdo atau nama
kepanjangannya Abdul Karim
Pringgodigdo
merupakan
salah satu pelaku sejarah
yang banyak dikenal dalam bukunya
“Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia”
yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat.
Padahal sejatinya ia bergelar Mr dan dalam
karya lainnya banyak menjadi rujukan
dalam hukum tata negara yaitu Kedudukan
Presiden Menurut Tiga Undang-Undang
Dasar dalam Teori dan Praktek dan Tiga
Undang-undang Dasar dan lainnya.
Dalam buku cetakan keduanya
pada 1950, buku ini ditulis pada 1945
dengan kata pengantar yang dibuat
oleh penulisnya tertanggal 1 Mei 1945.
Sehingga buku-buku ini disusun sebelum
sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan. Menurut penulis, buku ini
disusun pada masa Agustus 1944 sampai
dengan April 1945 sebagai nota atas
permintaan Chosasitsu (kantor Jepang
yang meneruskan pekerjaan Centraal
Kantoor voor de Statistiek Belanda dan
menjadi Kantor Penyelidikan Umum RI)
di Jakarta.
Di dalam buku ini, ia mengatakan,
sejarah pergerakan rakyat sebetulnya tidak
terbatas gerakan menuju perbaikan hidup
manusia dalam arti aksi-aksi politik, tetapi
juga bagian-bagian yaitu aksi-aksi untuk
sebagian bangsa Indonesia, yaitu hanya
Jawa, Sumatera, Ambon, Jakarta, Timor.
Selain gerakan menuju kemerdekaan atas
Belanda, terdapat gerakan kooperasi dan
non-kooperasi. Pergerakan tidak hanya
meliputi golongan-golongan berdasarkan
kebangsaan, tetapi juga gerakan yang
bersandarkan cita-cita untuk memajukan
agama, maxisme, gerakan laki-laki dan
perempuan, kepemudaan dan lainnya.
Tetapi di dalam buku ini sebagaimana
dikemukakan di kata pengantarnya, ia
tidak mengulas semuanya dengan luas,
tetapi ia mengemukakan bukan terbatas

bagian gerakan politiknya
saja, tetapi ia berusaha
membuat ikhtisar timbul
tenggelamnya pergerakan
Indonesia di pulau Jawa
tahun 1908 sampai dengan
1942,
agar
pembaca
mengetahui prinsip-prinsip
umum dari masing-masing
pergerakan yang memiliki
pengaruh besar.
Pergerakan Modern
Ia mengatakan, jika
pergerakan
kebangsaan
Indonesia dimulai 20 Mei
1908, usia pergerakan
kebangsaan Indonesia masih
tergolong sangat muda. Saat
buku ini ditulis maka usia
pergerakan Indonesia adalah
baru 37 tahun. “Jadi lebih
muda daripada pergerakan
di India atau di Philipina,”
kata A.K. Pringgodigdo.
Oleh karenanya menurutnya, tidak boleh
dikatakan belum ada pergerakan.
Namun,
peperangan
dan
pemberontakan sejak abad XVII sampai
abad XX dengan aksi-aksi rakyat ini sudah
timbul tetapi dengan cara-cara yang belum
modern sebagaimana pergerakan rakyat
pada 1908. Rasa tidak senang terhadap
penjajah memang sudah muncul jauh hari
dan kepercayaan terhadap datangnya Ratu
Adil juga menimbulkan perlawanan, dan
ramalan Joyoboyo mengenai datangnya
di tanah Jawa, kulit kuning yang akan
mengusir kulit putih, lalu tanah Jawa akan
berdiri sendiri. Hal ini juga menunjukkan
akan ketidaksukaan atas penjajahan itu.
Rasa tidak senang diatas merupakan
faktor pendorong pergerakan modern,
disamping munculnya rasa kebangsaan,
pendidikan meningkat yang dimiliki bangsa
pribumi yang pada dasarnya tertinggal

Judul		 : Sedjarah Pergerakan
Rakyat Indonesia
Penulis		 : Mr. A.K. Pringgodigdo
Penerbit		 : Pustaka Rakyat N.V.
Tahun		 : Cet ke-II, 1950

daripada pengajaran untuk penduduk
pribumi di negara lain, misalkan India atau
Filipina. Kemenangan Jepang atas Rusia
pada 1905 merupakan bukti Barat juga
bisa dikalahkan oleh negara-negara Timur
dan gerakan Turki-Muda untuk perbaikan
nasib yang menimbulkan revolusi 1908
ini menjadi pendorong pergerakan di
Indonesia. Faktor dalam negeri yang
mendorong pergerakan modern, juga turut
berperannya aksi kaun Indo-Belanda 1898
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mendirikan “Indische Bond” di Jakarta
dan pada 1907 mengadakan “Insulinde”
di Bandung. Aturan desentralisasi yang
memberikan kesempatan kepada penduduk
berperan dalam pemerintahan juga punya
peran penting.
Selain itu, faktor eksternal luar
negeri adalah timbulnya Pan-Islamisme,
revolusi Tiongkok pada 19011, maxisme
(sosialisme dan sesudah revolusi Rusia
juga komunisme), asas-asas pejanjian
Versailles yang tidak dijalankan, berdirinya
Volkenbond dan Labour-office, perjuangan
Irlandia, pergerakan di India (nonkoperasi, swadesi, civil disobedience),
yang kesemuanya memperkuat rasa
kebangsaan,
kemauan
merdeka;
menyebabkan melakukan strategi-strategi
baru dan menguatnya keyakinan politik
ekonomi baru.
Sedangkan faktor dalam negeri
yang membawa gerakan begitu besar yang
terpenting yaitu naik turunnya kemajuan
dan kemunduran ekonomi yang terjadi
secara berganti-ganti yang berhubungan
dunia internasional. Lalu meningkatnya
pendidikan dan bertambahnya kaum
terpelajar berperan mendorong banyaknya
jumlah dan model gerakan. Kemudian
faktor sangat penting adalah dihapuskannya
larangan untuk mengadakan perkumpulan
dan berorganisasi sehubungan dengan
adanya Volksraad dan semakin luas
dan besarnya eksploitasi pada 40 tahun
terakhir.
Pergerakan Indonesia
A.K.
Pringgodigdo
membagi
babakan sejarah dalam bukunya pada
rentang waktu 1908-1920 pada Bab I,
rentang waktu 1920-1930 pada Bab II,
rentang waktu 1930-1940 dalam Bab III
dan rentang waktu sesudahnya dalam Bab
III yang berjudul “Keinginan-Keinginan
pada Penghabisan Zaman Belanda”.
Pada masa 1908-1920, di buku ini
menjelaskan sejarah pergerakan politik,
dalam kategori gerakan oleh organisasi
Indonesia, yaitu Budi Utomo, Sarekat
Islam, Perkumpulan-perkumpulan ber
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dasarkan kedaerahan (Pasundan, Sarikat
Sumatera,
Perkumpulan-perkumpulan
orang Ambon, perkumpulan-perkumpulan
golongan Minahasa). Selain itu, dalam
pergerakan politik tercatat perkumpulanperkumpulan campuran yang anggotanya
terdiri atas bangsa Indonesia dan Eropa
menuju kemerdekaaan yaitu Insulinde
(kemudian Nationaal Indische Partij
(N.I.P.), De Indische Partij, de Indische
Sociaal
Democratische
Vereeniging
(ISDV),
dan
Indische
Sociaal
Democratische Partij (I.S.D.P). Kemudian
terdapat pergerakan sarekat pekerja,
pergerakan keagamaan (Muhammadiyah),
dan pergerakan perempuan (dari orang
perorangan sampai organisasi yang sangat
terinspirasi dari Kartini), pergerakan
pemuda (Jog Java, Jong Sumatran Bond,
dan perkumpulan lainnya.
Pada rentang waktu 1920-1930,
sejarah-sejarah
organisasi-organisasi
Indonesia dijelaskan tentang Partai
Komunis Indonesia (PKI), Sarekat
Islam (S.I.), Budi Utomo (B.U.),
Perhimpunan
Indonesia
(didahului
dengan Indische Verening/Perkumpulan
Hindia), studieclub-studieclub, antara
lain
Indonesische
Stuidieclub
di
Surabaya dan Algemene Studieclub di
Bandung, Partai Nasional Indonesia, dan
perkumpulan-perkumpulan berdasarkan
kedaerahan (misalkan Pasundan, Sarikat
Sumatra, organisasi-organisasi Ambon,
organisasi-organisasi Minahasa, Kaum
Betawi, organisasi-organisasi Madura,
Perkumpulan-perkumpulan Timor, dan
golongan-golongan yang berdasarkan
agama Kristen)
Selain pergerakan oleh bangsa
Indonesia, masa ini terdapat pekumpulanperkumpulan campuran, yaitu N.I.P
dan lainnya, misalkan bisa disebut
N.I.Vrijzinnige Bond dan lain sebagainya.
Sejarah mengenai pergerakan sarekat
pekerja juga dikemukakan dan pergerakan
keagamaan yaitu sejarah Muhammadiyah,
Ahmadiyah-Lahore dan AhmadiyahKadian, dan Nahdhatul Ulama (NU).
Selanjutnya adalah pergerakan wanita,
pergerakan pemuda (Jong Java, Pemuda

Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar
Indonesia (PPPI) dan lainnya).
Pada masa 1930-1942, dalam
pergerakan politik terdapat PNI baru,
Partai Indonesia (PI atau Partindo),
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo),
Partai Persatuan Indonesia (Parpindo),
Budi Utomo, Partai Rakyat Indonesia
(PRI), Persatuan Bangsa Indonesia
(PBI), Partai Indonesia Raya (Parindra),
PSII, Parii (Partai Islam Indonesia),
Penyedar, PII, PSII ke-2. Sedangkan
perkumpulan kedaerahan dikemukakan
sejarah Pasundan, Pakempalan Kawulo
Ngayogyokarto (PKN), Pakempalan
Kawulo Surokarto (PKS), dan lain sebagai
nya. Selain itu terdapat perkumpulan
campuran, pergerakan serikat pekerja,
pergerakan keagamaan (Muhammadiyah,
NU, Ahmadiyah, MIAI), pergerakan
perempuan (Istri Sedar, PPII, Kongres
Perempuan Indonesia, Istri Indonesia (II),
Putri Budi Sejati, PPPPA (Perkumpulan
Pembasmian Perdagangan Perempuan
dan Anak-Anak)), pergerakan pemuda
(Indonesia Muda, Kongres Pemuda
Indonesia ke-III, Jong Islamieten Bond,
organisasi-organisasi studen Indonesia di
luar negeri, dan kepanduan.
Hal penting bagi kajian hukum tata
negara pembahasan pada bab terakhir
buku ini. Keadaan akhir zaman Belanda
dikemukakan bagaimana kedudukan
Indonesia sampai 1942 dimana dalam
teorinya Indonesia mempunyai kedudukan
tersendiri, meskipun ketidaksejajaran
dengan Belanda. Dijelaskan kedudukan
negara Indonesia dan rendahnya kedudukan
negeri dan kedudukan bangsa Indonesia
terhadap nasib rakyat. Beberapa pandangan
mengemuka bagaimana kedudukan negara
Indonesia, dimana sebagian golongan
menghendaki Indonesia sebagai statenbond
antara Indonesia dengan Belanda, status
dominion secara Inggris, status lain
dominion dan pandangan dari golongangolongan lain. Sedangkan mengenai citacita bagaimana bangsa Indonesia sangat
dipengaruhi pandangan atas negara yang
dikehendaki tersebut.

PUSTAKA

Pemilu dalam Optik Hukum
Oleh Benni Setiawan
Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

S

ejarah pemilihan umum (pemilu)
di Indonesia penuh dengan
catatan perubahan undangundangan (UU). Sejak pemilu
pertama tahun 1955 hingga saat ini,
setidaknya sudah terselenggara sepuluh
kali pemilu legislatif.
Walaupun baru sepuluh kali
menyelenggarakan pemilu, Indonesia
telah melahirkan sebelas UU Pemilu.
Hal ini disebabkan menyongsong pemilu
legislatif tahun 2014 sudah lahir satu
UU Pemilu sendiri. Hal tersebut masih
ditambah dengan dua UU tentang pemilu
presiden dan wakil presiden yang saat
penyenggaraan tahun 2004 dan 2009
diatur dengan UU sendiri.
Maka tidak aneh jika Moh Mahfud
MD (pakar hukum tata negara dan ketua
Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa
sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah
politik hukum tentang pemilu.Pencarian
po-litik hukum yang mengesankan
bahwa UU Pemilu di In-donesia selalu
lahir sebagai ’’proses instrumental’’
ataupercobaan yangtak selesai-selesai. Hal
ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal.
Pertama, karena ada kesadaran
bahwa pemilu yang diselenggarakan
sebelumnya mengandung kelemahan yang
harus diperbaiki untuk menyongsong
pemilu berikutnya. Kedua, karena terjadi
perubahan maupun mekanisme pemilu
yang dilatarbelakangi oleh motif politik
tertentu oleh sebagian besar partai
politik yang menguasai kursi di DPR.
Ketiga,karena terjadi perubahan situasi,
misalnya,demografi
kependudukan

dan perkembangan daerah, yang harus
diakomodasi dalam UU Pemilu.
Kedaulatan Rakyat
Dalam kerangka dasar itulah,
Janedjri M Gaffar dalam buku Politik
Hukum Pemilu ini mengulas pentingnya

Judul Buku
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Terbitan
Jumlah
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:
:
:
:

Politik Hukum Pemilu
Janedjri M. Gaffar
Konpress
Cet ke-1, Desember 2012
xxii + 250 halaman
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prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu
sebagai manifestasi dari UUD 1945.Bagi
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(MK) ini, prinsip kedaulatan rakyat
merupakan prinsip yang sangat mendasar
dan dipandang sebagai moralitas konstitusi
yang memberi warna dan sifat pada
keseluruhan undang-undang di bidang
politik.
Hal demikian dinyatakan pula
dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUUVI/2008. Kemudian, terkait dengan
peranan partai politik dan pemilih dalam
sistem pemilihan, putusan MK tersebut
menyatakan, peran rekrutmen partai politik
tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan
rakyat. Prinsip tersebut diwujudkan dalam
bentuk penghargaan dan penilaian suara
pemilih yang tidak boleh didistorsi oleh
kekuasaan partai politik untuk mengubah
pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus
partai politik.
Peran
penting
partai
politikdalamprosesrekrutmen
adalah
menyeleksi dan memilih calon- calon
yang cakap untuk kepentingan rakyat.
Ketentuan lain dalam UUD 1945 yang
harus dijadikan acuan politik hukum
pemilu adalah arah penyederhanaan partai
politik.Walaupun secara tegas tidak ada
ketentuan yang menyatakan bahwa sistem
kepartaian yang dianut adalah sistem
multipartai sederhana, hal itu dapat dilihat
dari latar belakang pembahasan Perubahan

76

KONSTITUSI Januari 2013

UUD 1945 yang melahirkan ketentuan
Pasal 6A ayat (2).
Pasal tersebut menentukan bahwa
pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.Frasa ‘‘gabungan
partai politik’’ lahir dari maksud
perumus Perubahan UUD 1945 untuk
mengarahkan pada sistem multipartai
sederhana. Hal ini diperlukan terutama
demistabilitaspenyelenggaraan negara dan
kelancaran pengambilan keputusan serta
untuk mencegah kebuntuan akibat politik
transaksional.
PT dan ET
Terkait
dengan
pemilu,
penyederhanaan
dilakukan
melalui
pemberlakuan parliamentary threshold(PT)
atau electoral threshold (ET), atau
keduanya. Sebagai sistem yang didesain
sebagai saringan, sistem ini memang
memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan
hilangnya suara atau aspirasi pemilih
yang memberikan suaranya kepada partai
yang tidak lolos PT atau ET.Namun, hal
ini adalah konsekuensi dari pilihan sistem
dan hanya akan terjadi pada saat awal
pemberlakuan PT atau ET.
Apalagi jika PT atau ET dibarengi
dengan pengetatan syarat pembentukan
partai baru secara proporsional,dengan
PT dan ET itu sendiri. Konsolidasi dan
penyempurnaan lain yang diperlukan

dalam pemilu mendatang adalah masalah
pelanggaran pemilu. Hal ini amat
menentukan terwujud tidaknya asas
langsung, umum,bebas,dan rahasia (luber)
serta jujur dan adil (jurdil) dalam pemilu.
Selama ini yang dianggap sebagai
pelanggaran pemilu masih cenderung
bersifat formal,sehingga tidak dapat
menjangkau tindakan- tindakan yang
melanggar etika dan fatsoen politik.
Selain itu, mekanisme dan kelembagaan
yang menangani pelanggaran pemilu juga
belum mencukupi, sehingga hanya sedikit
pelanggaran yang dapat ditindak baik
karena alasan pembuktian maupun rentang
waktu yang diberikan.
Jika
melihat
perkara-perkara
perselisihan hasil pemilu yang berujung
di MK, penanganan pelanggaran ini
menjadi sangat penting sebagai bagian
dari konsolidasi sistem pemilu. Banyak
pelanggaran pemilu sebelum masuk ke
MK, terlihat tidak diproses secara hukum
dan tidak mendapatkan sanksi.Akibatnya
pelanggaran tersebut dianggap sebagai
kewajaran dan pada akhirnya memengaruhi
hasil pemilu. Padahal, hasil yang lahir dari
proses yang penuh pelanggaran tentu telah
menciderai kedaulatan rakyat dan asas
pemilu yang jujur dan adil.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)

Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Detournement de Pouvoir (1)”

P

enyalahgunaan
wewenang
(detournement de pouvoir)
merupakan konsep hukum
administrasi
negara
yang
banyak menimbulkan salah paham
dalam memaknainya. Dalam praktik
detournement de pouvoir dicampuradukkan
dengan perbuatan sewenang-wenang
(willekeur/abus de droit), penyalahgunaan
sarana dan kesempatan, melawan hukum
(wederrechtelijkheid, onrechmatige daad),
atau bahkan memperluasnya dengan setiap
tindakan yang melanggar aturan atau
kebijakan apapun dan di bidang apapun.
Dengan penggunakan konsep luas dan
bebas ini akan mudah menjadi senjata
penyalahgunaan wewenang yang lain dan
justru dan kebebasan bertindak pemerintah
dalam menghadapi situasi konkret (freies
ermessen) tiada artinya.
Konsep detournement de pouvoir
sendiri dalam hukum administrasi tidak
dimaknai sama para ahli dan praktik
penerapannya oleh peradilan administrasi
dan pengadilan pidana (korupsi).
Detournement de pouvoir menurut Winarsih
Arifin dan Farida Sumargono dalam

Kamus Perancis-Indonesia Dictionnaire
Francais-Indonesie sebagaimana dikutip
dalam catatan kaki Anna Erliyana
dalam Disertasinya Analisis Keputusan
Presiden Republik Indonesia Kurun
Waktu Tahun 1977-1998, Tinjauan Asas
Larangan Melampau Wewenang (2004),
bahwa detourne adalah menyimpang,
berputar, tidak langsung, mengambil
jalan yang menyimpang untuk mencapai
tujuan.
Sedangkan,
Detournement
adalah
penyimpangan,
pembelokan,
penyelewenangan, penggelapan. Pouvoir
adalah kemampuan, kekuasaan menurut
hukum.
Asas detournement de pouvoir oleh
Kunjoro Purbopranoto (1981) diartikan
asas
“jangan
mencampuradukkan
kewenangan” ini dipahaminya sebagai
badan-badan
pemerintahan
yang
mempunyai kewenangan untuk mengambil
suatu keputusan menurut hukum tidak
boleh menggunakan kewenangan tersebut
untuk tujuan selain dari tujuan yang telah
ditetapkan untuk kewenangan itu.
Indroharto sendiri dalam Usaha
Memahami Undang-Undang Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II
(cet ke-9, 2005) menyetujui rumusan
Pasal 53 ayat (2) No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
merupakan penyalahgunaan wewenang,
yaitu kalau ada Badan atau Pejabat TUN
menggunakan wewenang yang diberikan
kepadanya menyimpang dari maksud dan
tujuan tersebut. Dalam praktik, dikatakan
oleh Indroharto, jarang sekali pembatalan
dengan dasar ini karena berbagai rintangan
yang akan dihadapi dalam pembuktian
di persidangan. Karena dengan dasar ini
seseorang hakim harus memastikan dalam
membuat KTUN dengan itikad buruk,
menyimpang dari maksud dan tujuan dari
wewenang tersebut, dan mempunyai niat
yang berbeda dengan maksud dan tujuan
diberikannya wewenang kepadanya.
Indroharto
juga
berpendapat,
sebenarnya dasar detournement de
pouvoir tidak begitu perlu. Instansi
yang mengeluarkan keputusan dapat
menggunakan konstruksi lain, yaitu dengan
alasan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Jika
pertimbangan keputusan tidak memadai
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bisa membatalkannya dengan dasar alasan
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
Selanjutnya Philipus M. Hadjon dkk
dalam Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia (Introduction to The Indonesian
Administrative Law ), cet ke-10 (2008)
juga senada. Asas suatu wewenang
tidak boleh digunakan untuk tujuan lain
selain untuk tujuan ia diberikan yang
di dalam hukum Belanda tidak banyak
diketemukan bagaimana contoh aturan
ini yang menyebabkan pembatalan.
“Pada umumnya penyalahgunaan suatu
wewenang juga akan bertentangan dengan
suatu peraturan perundang-undangan,”
tulisnya di halaman 277.
Menurut definisi Prins, sebagaimana
dikemukakan E. Utrecht sebagai definisi
yang terang yang intinya detournement
de pouvoir terjadi manakala suatu alat
negara
menggunakan
kekuasaannya
untuk menyelenggarakan kepentingan
umum yang lain dari pada kepentingan
umum yang dimaksud oleh peraturan
yang menjadi dasar kekuasaan itu.
Detournement de pouvoir tidak hanya
gejala dalam membuat ketetapan tetapi
juga dalam lapangan pemerintahan dalam
arti luas, termasuk legislasi dan mengadili
(Utrecht, 1986: 150-151)
Dalam Verklarend Woordenboek
OPENBAAR BESTUUR, detournement de
pouvoir dirumuskan sebagai penggunaan
wewenang tidak sebagaimana mestinya.
Dalam hal ini pejabat menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain yang
menyimpang dari tujuan yang telah
diberikan kepada wewenang itu. Dengan
ini pejabat melanggar asas spesialitas.
Menurut Philipus M. Hadjon dkk dalam
Hukum Administrasi Negara dan Good
Governance (2012) berdasarkan pengertian
tersebut, penyalahgunaan wewenang
dilakukan bukan karena kealpaan, tetapi
secara sadar mengalihkan tujuan yang telah
diberikan kepadanya. Pengalihan ini bisa
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karena interes pribadi, untuk kepentingan
diri sendiri atau orang lain.
Pendapat ini saat ini paling banyak
diikuti. Lebih jauh, Anna Erliyana
sesuai penelitiannya diatas dengan
membandingkan konsep di negara yang
menganut sistem kontinental dan common
law, administrasi negara dikatakan
melanggar larangan detournement de
pouvoir, manakala wewenang administrasi
negara dilaksanakan untuk tujuan yang
lain atau berbeda dengan tujuan semula
diberikannya wewenang tersebut oleh
undang-undang. Pengertian ini dianut oleh
Belanda, Perancis dan Indonesia. Perancis
memperkaya konsep tersebut dengan istilah
abuse of power (penggunaan wewenang
melampui batas, tidak layak dan tidak
sesuai peraturan). Di negara common law
dikatakan menyalahgunakan wewenang
apabila tindakan pemerintah dalam
membuat keputusan yang dilaksanakan
tanpa wewenang atau yurisdiksi maka
disebut ultra vires. Doktrin ultra vires
meliputi abuse of power.
Yang
penting
dikemukakan
Erliyana, dalam penanganan kasus
menunjukkan kesamaaan bahwa di
Perancis, Belanda, Indonesia dan
Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan
wewenang maka keputusan yang dibuat
menguntungkan kepentingan pejabat
dan kelompok tertentu, oleh karenanya
keputusan administrasi negara tersebut
bertentangan dengan kepentingan umum.
Hakim administrasi di Perancis mengalami
kesulitan dalam mengungkap motivasi
pembuatan keputusan. Oleh karenanya
penilaiannya
kemdian
dipermudah
dengan hakim melihat sebagai berikut:
(1) adanya serangkaian petunjuk yang
dapat meyakinkan hakim bahwa terjadi
detournement de pouvoir dan (2) adanya
petunjuk dan prasangka yang serius dan hal
tersebut tidak dibantah oleh administrasi
negara.

Penyalahgunaan wewenang sebagai
konsep hukum administrasi negara
semakin menarik terutama penyalahgunaan
wewenang sebagai konsep dalam bidang
hukum lain dimasukkan menjadi bagian
inti delik salah satu jenis tindak pidana
korupsi (UU No.3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(PTPK) yang disahkan pada 29 Maret
1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang disahkan pada 16 Agustus 1999).
Di dalam UU No. 3 Tahun 1971
menyebutkan bahwa, “Barang siapa
dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu
Badan, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan,
yang secara langsung atau tidak langsung
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara” (Pasal 1 ayat (1)
huruf b). Ancaman hukuman atas tindak
pidana ini dihukum penjara seumur hidup
atau penjara selama-lamanya 20 tahun
dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga
puluh) juta rupiah (Pasal 28).
Sedangkan dalam UU No. 31
Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) (Pasal 3).
Kemudian bagaimana hukum pidana
harus menafsirkan konsep dalam hukum
admnistrasi ini? (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK

Budaya Hukum dalam
Penegakan Hukum
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

“T

ajam ke bawah, tumpul
ke atas.” Itulah ungkapan
yang banyak digunakan,
setidaknya oleh media
massa, untuk mengilustrasikan kondisi
penegakan hukum kita sepanjang 2012.
Ungkapan itu menggambarkan, di
satu sisi proses penegakan hukum sangat
sulit ketika berhadapan dengan kasuskasus yang melibatkan penguasa dan
pemodal. Di sisi lain, hukum ditegakkan
secara tegas terhadap masyarakat kecil.
Hukum memang harus tegas dan pasti,
namun akan menjadi persoalan ketika tidak
berlaku sama terhadap seluruh lapisan
masyarakat. Kondisi tersebut setidaknya
telah menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap proses penegakan
hukum dan terhadap aparat penegak
hukum.
Ketidakpercayaan tersebut dalam
kehidupan sosial muncul dalam dua
gejala. Pertama, main hakim sendiri.
Hal ini sesungguhnya telah meniadakan
eksistensi negara sebagai pemegang
monopoli alat paksa. Kedua, masyarakat

cenderung tidak memilih proses hukum
untuk menyelesaikan persoalan, tetapi
mengedepankan cara-cara kekerasan. Hal
ini terjadi karena proses hukum dinilai
tidak bisa memberikan keadilan dan tidak
dapat menyelesaikan persoalan.
Budaya Hukum yang Terlupakan
Di era reformasi telah menguat
kesadaran bahwa salah satu persoalan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah
lemahnya penegakan hukum dan tipisnya
kepercayaan masyarakat terhadap proses
hukum dan aparatnya.Hal ini tecermin
dari berbagai kebijakan yang diambil oleh
negara, baik di bidang legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif.
Dua hal utama yang telah banyak
dilakukan adalah penataan peraturan
perundan-gundangan melalui pembentukan
berbagai aturan hukum baru dan penataan
struktur kelembagaan penegak hukum.
Sepanjang era reformasi kita telah
membentuk ratusan undang-undang, baik
undang-undang baru maupun perubahan
atas undang-undang lama, baik yang

mengatur hukum materiil maupun hukum
formil sebagai instrumen penegakan
hukum.
Kita
juga
telah
melakukan
penataan lembaga penegak hukum, baik
lembaga-lembaga utama yang memiliki
wewenang mulai dari penyelidikan hingga
pelaksanaan putusan maupun lembagalembaga baru sebagai pendukung dan
pendorong penegakan hukum. Penataan
manajemen organisasi dan sumber daya
lembaga penegak hukum juga telah
dilakukan melalui program reformasi
birokrasi yang meliputi semua aspek.
Namun, kedua upaya di atas belum
sepenuhnya mampu memperkuat proses
penegakan hukum. Ternyata tidak semua
persoalan dapat diselesaikan dengan
pembentukan aturan hukum baru dan
lembaga baru. Karena itu, tidak salah
jika para pakar hukum menjadikan
budaya hukum sebagai salah satu unsur
penegakan sistem hukum. Budaya
hukum berkedudukan sederajat dan sama
pentingnya dengan unsur substansi,
struktur, dan sarana prasarana.
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Setiap unsur saling memengaruhi
dan memiliki andil yang sama. Budaya
bagaikan air tempat ikan hidup. Kualitas
budaya hukum menentukan kualitas
penegakan hukum. Sebaik apa pun
aturan hukum dibuat, sedetail apa pun
kelembagaan dan manajemen organisasi
disusun, yang akan menjalankan adalah
manusia yang hidup dalam budaya tertentu.
Ketika budaya belum berubah, aturan dan
sistem tidak akan berjalan sesuai harapan.
Hal inilah yang terjadi pada penegakan
hukum kita.
Lapisan Budaya Hukum
Hukum sesungguhnya dapat dilihat
sebagai produk budaya. Sistem hukum
merupakan suatu subsistem budaya yang
terdiri atas berbagai lapisan, dari lapisan
teratas yang terlihat hingga lapisan
terdalam. Lapisan teratas adalah artefact
yang dapat ditangkap oleh pancaindra,
tetapi lebih merupakan produk akhir.
Dalam perspektif budaya, lapisan ini
berisi ciptaan manusia berupa sistem
bermasyarakat, teknologi, dan seni.
Dalam sistem hukum, lapisan ini
berisi sistem aturan dan kelembagaan
penegak hukum. Lapisan kedua adalah
nilai-nilai yang diyakini dan dipatuhi oleh
anggota masyarakat serta dimanifestasikan
dalam produk artefak budaya. Dalam
dunia hukum, nilai-nilai inilah yang harus
menjadi spirit dari pembentukan aturan
hukum, penataan kelembagaan, serta
menafasi penegakan aturan hukum oleh
aparat penegak hukum.
Nilai-nilai ini berisi nilai-nilai yang
bersifat universal dan partikular yang
diyakini oleh bangsa Indonesia. Lapisan
selanjutnya, merupakan lapisan terdalam,
adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini
oleh setiap individu masyarakat tentang
jati diri manusia, tentang kebenaran, dan
tentang hubungan individu itu dengan
masyarakat dan alam.
Dalam bidang hukum, lapisan ini
adalah asumsi masyarakat dan aparat
penegak hukum tentang jati diri sebagai
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manusia yang beradab, tentang kebenaran,
serta tentang tugas mulia bekerja
menegakkan hukum. Asumsi inilah

Budaya bagaikan air
tempat ikan hidup.
Kualitas budaya hukum
menentukan kualitas
penegakan hukum.
Sebaik apa pun aturan
hukum dibuat, sedetail
apa pun kelembagaan dan
manajemen organisasi
disusun, yang akan
menjalankan adalah
manusia yang hidup
dalam budaya tertentu.
Ketika budaya belum
berubah, aturan dan sistem
tidak akan berjalan sesuai
harapan. Hal inilah yang
terjadi pada penegakan
hukum kita.

hukum yang berkeadilan. Dari ketiga
lapisan di atas, kita masih berada di level
kulit atau artefak.
Lapisan nilai baru sedikit disentuh
dengan berbagai pemikiran baru yang
mendorong agar penegakan hukum
dilakukan untuk mewujudkan keadilan
dan nilai-nilai Pancasila. Lapisan nilai
menjadi perhatian, misalnya dalam
pemikiran hukum progresif dan keadilan
substantif. Lapisan yang masih sering
dilupakan adalah lapisan dasar berupa
keyakinan individu aparat penegak hukum
dan anggota masyarakat.
Hal ini tidak berarti bahwa sistem
aturan dan kelembagaan aparat penegak
hukum tidak penting. Keduanya dapat
digunakan sebagai sarana rekayasa sosial
untuk membangkitkan kembali spirit
nilai dan memperkuat integritas individu.
Ketegasan aparat menegakkan aturan
hukum pasti akan memberikan sumbangan
pada kepatuhan hukum dan kesadaran
pentingnya hukum dalam masyarakat
beradab.
Penguatan asumsi dasar individual
tentang kemanusiaan, kebenaran, dan
hubungan dengan lingkungan sosial dan
alam sangat penting untuk menumbuhkan
manusia-manusia berintegritas. Manusiamanusia inilah yang akan membentuk
budaya hukum masyarakat dan budaya
hukum aparat penegak hukum.
Ini tentu kerja besar yang tidak
dapat dilakukan secara sektoral. Karena
itu, agenda pembangunan budaya hukum
tidak dapat hanya dilakukan dengan cara
sosialisasi peraturan perundang-undangan,
tetapi harus menjadi agenda nasional
dan integral dengan upaya mewujudkan
bangsa Indonesia yang bermartabat dan
berintegritas.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)

yang akan melahirkan tradisi kepatuhan
hukum masyarakat di satu sisi, di sisi lain
melahirkan kemuliaan tugas menegakkan
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